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O ICOMOS
O ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, é uma organização 
não governamental global associada à UNESCO. A sua missão é promover a con-
servação, a proteção, o uso e a valorização de monumentos, centros urbanos e 
sítios. O ICOMOS é o organismo consultor do Comitê do Patrimônio Mundial para 
a implementação da Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO.

O SIMPÓSIO
O Simpósio Científico 2018 do ICOMOS-BRASIL apresentará  um panorama das 
discussões sobre o patrimônio em nosso país, a partir de conferências e me-
sas-redondas que reunirão especialistas que trarão uma ideia do estado da arte 
do debate nacional, bem como a memória da atuação do ICOMOS-BRASIL nesses 
debates.

Trata-se de um evento que dá sequência à série de simpósios científicos que acon-
tecem anualmente no Brasil desde 2017, com o apoio do ICOMOS internacional, 
que reúne os maiores especialistas em patrimônio cultural do mundo e assessora 
a UNESCO para assuntos do patrimônio mundial.

Com este evento, está se criando em nosso país um fórum especializado de dis-
cussão e debate acerca do patrimônio, contribuindo para fazer avançar o estado 
da arte desse campo. Com a maior promoção e normatização dessa área, poderá 
se garantir uma atuação mais qualificada dos profissionais no que se refere ao 
patrimônio cultural.

Universidade Federal de

Universidade Federal de Minas Gerais

Minas Gerais

< https://www.even3.com.br/simposioicomosbr >

Anais do II Simpósio Científico 2018
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TEMÁRIO
O Colóquio se estrutura a partir dos seguintes Eixos Temáticos:

TEMA GERAL :  O ESTADO DA ARTE DA 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO BRASIL
Neste eixo, procurar-se-á traçar um panorama geral das discussões sobre o  
patrimônio em nosso país, estabelecendo o estado da arte do conhecimento e 
o papel do ICOMOS e das diversas instituições nessas discussões. Como se pre-
tende  ativar comitês temáticos nacionais que reflitam a estrutura dos comitês 
existentes no ICOMOS internacional, essa linha aceitará contribuições sobre os 
seguintes temas:

Sub-tema 1: Documentação, conservação e restauração
• Documentação da arquitetura
• Análise e restauração de estruturas do patrimônio arquitetônico
• Arquitetura em terra, em pedra e em madeira
• Arquitetura vernacular
• Fortificações e patrimônio militar
• Patrimônio religioso
• Patrimônio industrial
• Patrimônio arqueológico e arte rupestre
• Patrimônio cultural subaquático
• Pinturas Murais
• Patrimônio polar
• Vitrais

Sub-tema 2: Patrimônio urbano, paisagens culturais e 
meio-ambiente
• Conservação Urbana

A cada ano, além de revisitar os fundamentos da área, o evento se debruçará 
sobre um tema específico, que será objeto de maior atenção. O tema escolhido 
em 2018 são os desafios da preservação do moderno – tema da mais alta relevância 
em nosso país, que possui inúmero sítios, edifícios e manifestações ligadas a essa 
etapa histórica.

OBJETIVOS
• Contribuir para o avanço da área do patrimônio cultural, promovendo evento 

científico internacional de alto nível, que reunirá especialistas de todo o país 
e do exterior.

• Traçar um panorama das discussões sobre o patrimônio em nosso país. 

• Investigar os desafios da preservação do patrimônio moderno, discutin-
do questões teóricas, metodológicas e relacionadas à gestão desse tipo de  
patrimônio.

• Discutir a situação dos bens e sítios brasileiros inscritos como patrimônios da 
humanidade, notadamente aqueles ligados ao Movimento Moderno.

• Traçar a memória da atuação do ICOMOS-BRASIL nesses debates.

• Contribuir para a integração entre o ICOMOS-BRASIL e as universidades bra-
sileiras.

• Contribuir para a consolidação da pós-graduação em nosso país, notadamente 
no que se refere ao tema do patrimônio cultural.
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o conjunto da Pampulha e a paisagem cultural do Rio de Janeiro, que inclui impor-
tantes traços modernistas. 

No entanto, apesar da importância do patrimônio moderno a sua preservação 
enfrenta inúmeras dificuldades no Brasil, que vão desde a conservação física  
desses exemplares até a sua gestão. Como se sabe, o grande desafio é como lidar 
com o patrimônio moderno em relação ao seu contexto em constantes mudanças, 
que incluem mudanças físicas, econômicas e funcionais, mas também mudanças 
socioculturais, políticas e científicas. Como redefinir o significado da arquitetura 
moderna hoje, num mundo em constante mudança, considerando-se a revolução 
digital, a globalização e os novos problemas ambientais?

Dentre os subtemas discutidos nessa linha, estão:
• O legado do Movimento Moderno no Brasil e no mundo.
• Mudança e continuidade: o destino do patrimônio moderno
• Cidades e paisagens modernas
• Mudanças nos programas e flexibilidade
• Tecnologia e sustentabilidade na preservação do patrimônio moderno
• Restauro, reciclagem e revitalização do patrimônio moderno
• A gestão do patrimônio moderno
• O patrimônio moderno e a UNESCO no Brasil e no mundo

• Paisagens culturais 
• Rotas culturais
• Turismo cultural
• Energia e sustentabilidade

Sub-tema 3: Patrimônio imaterial

Sub-tema 4: Educação para o patrimônio
• Educação para o patrimônio
• Interpretação e apresentação do patrimônio cultural

Sub-tema 5: Teorias da conservação
• Teoria e filosofia da conservação e restauração
• Economia da conservação
• Questões legais, adminstrativas e financeiras

Sub-tema 6: Preparação de risco

TEMA ESPECÍFICO:  OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO 
DO MODERNO
O tema específico do simpósio de 2018 será “O DESAFIO DA PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO MODERNO”, tema da mais alta importância para o patrimônio do 
Brasil. Como sabemos, nosso país não só possui um grande acervo modernis-
ta, mas foi um dos primeiros países das Américas a instituir políticas voltadas à 
preservação do patrimônio cultural, com a criação do SPHAN (atual IPHAN), em 
1937. Foi também um dos pioneiros, em escala mundial, na proteção de exem-
plares da arquitetura moderna, com o tombamento da Igreja de São Francisco de 
Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, em 1947. Dentre os bens e sítios brasile-
iros inscritos como patrimônios da humanidade, encontram-se não só o conjunto 
de Brasília, inscrito pioneiramente pela UNESCO na década de 1980, mas também 
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• Professor Doutor Marcos Olender (UFJF)
• Professora Doutora Nádia Sohmek (Mackenzie)
• Professor Doutor Nivaldo Vieira de Andrade Junior (UFBA)
• Professora Doutora Renata Maria Abrantes Baracho Porto (UFMG)
• Profa. Doutora Selma Melo Miranda (PUC-MG)
• Professor Doutor Silvio Zanchetti (UFPE)
• Professor Doutor Yussef Daibert Salomão de Campos (UFG)

 Comissão de Organização:
• Arlete Soares de Oliveira (IEDS)
• Ana Carolina D’Almeida (IEDS)
• Carla Viviane da Silva Ângelo (IEDS)
• Guilherme Maciel Araújo (PPG-ACPS)
• Maurício de Oliveira Santiago (IEDS)
• Vilmar Pereira de Sousa (PPG-ACPS)

 Patrocínios:

ORGANIZAÇÃO 
Organizadores:
• Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICO-

MOS-BRASIL)
• Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ambiente Construído e  

Patrimônio Sustentável da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
• Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF)
• Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universi-

dade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
• Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável (IEDS)

Coordenação Geral:
• Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota (UFMG)
• Prof. Dr. Júlio Ribeiro (UFRRJ)
• Prof. Dr. Marcos Olender (UFJF)

 Comissão Científica:
• Professora Doutora Beatriz Mugayar Kühl (USP)
• Professora Doutora Ceça Guimaraens (UFRJ)
• Professora Doutora Edithe da Silva Pereira (Museu Goeldi)
• Professor Doutor Everaldo Batista da Costa (UNB)
• Professor Doutor Flávio de Lemos Carsalade (UFMG)
• Professor Doutor José Simões de Belmont Pessôa (UFF)
• Professor Doutor Júlio Sampaio (UFRRJ)
• Professor Doutor Leonardo Barci Castriota (UFMG)
• Professora Doutora Maria Letícia Mazzucchi Ferreira (UFPEL)
• Professor Doutor Mário Mendonça de Oliveira (UFBA)
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3 5 5 0  O PATRIMÔNIO MODERNISTA DE LAZER EM 
FLORIANÓPOLIS: MÉTODO DE ANÁLISE
PEREIRA, VANESSA M. (1); DUARTE, DAIANE R.(2); GEHLEN, 
FRANCIELE S.(3)

3 5 74  OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DO 
MODERNO NA MOBILIDADE A PÉ: O CASO DOS 
COMÉRCIOS LOCAIS DO PLANO PILOTO DE 
BRASÍLIA 
COSTA ARAUJO, NATÁLIA ; BARBOSA DE CASTRO, MATHEUS; BORBA 
GONÇALVES BARROS, ANA PAULA

3 5 9 0  PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA:                       
IMAGEM E SUBSTÂNCIA
CORDEIRO, PATRICIA C. (1); 

3 6 1 6  IGREJINHA DA PAMPULHA: A ACELERADA 
DEGRADAÇÃO FÍSICA DAS SUPERFÍCIES E 
ESTRUTURA
STARLING, OTÁVIO. (1); SOUZA, LUIZ. (2) 

S U M Á R I O

3 4 8 2  LONJURAS: ORIGENS, EXPEDIÇÕES, 
PARAGENS: PATRIMÔNIO AMBIENTAL, 
PAISAGEM HISTÓRICO-CULTURAL E ESPAÇO 
SAGRADO NO MORRO DA CAPUAVA
RODRIGUES, WEB GABNER PEREIRA (1); PEREIRA, MAÍRA TEIXEIRA 
(2). 

3 5 0 4  CASA MUSEU CARLOS SCLIAR: OS RISCOS DO 
ACERVO.
VENTURA, MARIA CRISTINA (1)

3 5 3 0  BRASÍLIA PATRIMÔNIO
MACHADO, ANDRÉA S. (1); SOARES, MAICON A. (2); TEIXEIRA, NATÁLIA 
O. (3).
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3 6 9 4  PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PEDRO II COMO 
VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA E RESGUARDO DA 
PAISAGEM URBANA, CULTURAL E HISTÓRICA 
DA REGIÃO CENTRAL DE TERESINA - PI
VIEIRA, GUSTAVO B. (1); NUNES, LORENA COSTA L. (2); FEITOSA, 
MAYANNE CARINNE R. (3); CARVALHEDO, ROBERTA MACÊDO

3 7 1 6  PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL: 
CONTRADIÇÕES E REFLEXÕES NO ÂMBITO DA 
CULTURA POPULAR
ORNELAS, GABRIELA V. B. (1)

3 7 3 4  A CONSERVAÇÃO E A QUALIDADE 
CONCEITUAL DAS INTERVENÇÕES E 
RESTAURAÇÕES QUE OCORREM NOS SÍTIOS 
TOMBADOS NO SUL DO BRASIL
OLIVEIRA, SUZANA VIELITZ DE 

3 6 3 4  A DOCUMENTAÇÃO ARQUITETÔNICA COMO 
ACOMPANHAMENTO DE BENS CULTURAIS: 
A ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE 
PELOTAS-RS
LUCKOW, DANIELE BEHLING. (1); ZAMBRANO, LAURA 
GOMES(2); ALMEIDA, LICIANE MACHADO(3); FRATTINI, GISELA 
ALBUQUERQUE(4); ALMEIDA, JOSEANE DA SILVA(5) 

3 6 5 8  EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DE 
TECNOLOGIA INTERATIVA DE REALIDADE 
VIRTUAL DE BAIXO CUSTO: UMA EXPERIÊNCIA 
NA ESCOLA PÚBLICA EM JOÃO PESSOA - PB
Lacet, Demetrius (1); Pereira, Emmanuell Carlos Leite (2) Azevedo, 
Thais Travassos de (3); Souza, Maria Eduarda Tavares de (4); Gama, 
Bárbara (5)

3 6 7 0  URBANISMO E SEMIÓTICA: A COMUNICAÇÃO 
VISUAL DA PRAÇA DO RIACHUELO 
GUERRA, Eduarda (1); BERZOINI, Thiago (2) 
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3 8 3 6  OFICINA-ESCOLA DE RESTAURO DE 
MOBILIÁRIO MODERNO:  ESTUDO DE CASO 
MESA ITAMARATY DE SÉRGIO RODRIGUES
FERREIRA, FREDERICO H.; TORRES, FERNANDA F.C.

3 8 5 4  A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E O TURISMO 
PEDAGÓGICO NAS FORTALEZAS DA ILHA DE 
SANTA CATARINA COMO ESTRATÉGIAS DE 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MILITAR EM 
FLORIANÓPOLIS-SC
OLIVEIRA, A. P. ; GUSSO, L. S. C. ; CUNHA LIMA, F. B.

3 8 7 2  ENTRE TEMPOS E TEMPOS: PRÁTICAS DE 
EXPRESSÃO RITUAL NAS CELEBRAÇÕES DA 
ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS NO POVOADO 
RURAL DA BOCAINA, EM CLÁUDIO/MG
EUFRÁSIO, VINÍCIUS

3 7 5 6  CARUARU DOS EDIFÍCIOS?  AMEAÇA DA 
PAISAGEM DO MONTE BOM JESUS PELO 
PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO
SILVA, JOYCE C. G. (1); MAGALHÃES, ANA CAROLINA (2).

3 7 7 8  FORTIM BASS: O RESGATE ARQUEOLÓGICO DE 
UMA OBRA DO SÉCULO XVII
ALBUQUERQUE, MARCOS AGM (1); LUCENA, VELEDA C (2); 
WALMSLEY, DORIS (3), MACIEL, DARLENE (4)

3 8 0 2  DAS LIED VON DER ERDE: A PROTEÇÃO 
JURÍDICA DA PAISAGEM SONORA
FRANCA FILHO, MARCÍLIO T. (1); DUARTE NETO, MARCO A. M. (2)

3 8 1 8  MURAIS OCULTOS: UM PROBLEMA DE 
PERCEPÇÃO VISUAL OU APLICAÇÃO DA OBRA?
SOUZA, PAMELLA T. (1); ARILDO, CAMARGO. (2) 
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3 9 6 4  O TOMBAMENTO PARA ALÉM DO AÇO: O 
PATRIMÔNIO INDUSTRIAL EM MIGUEL 
BURNIER E A LUTA ENTRE MEMÓRIAS
PAIXÃO, ANA PAULA DA SILVA (1); PAULO, LAURA DIAS RODRIGUES (2)

3 9 8 6  #SOMOSTODOSIPHAN: O PATRIMÔNIO 
CULTURAL EM EVIDÊNCIA NOS 80 ANOS DO 
INSTITUTO
DINIZ, YARA DE OLIVEIRA 

4 0 0 8  PATRIMÔNIOS PERDIDOS: CAMINHOS PARA 
RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS NA 
LINHA DE PENSAMENTO DE JANE JACOBS
MOURÃO, NADJA M. (1); CARVALHO, MARÍLIA DE FÁTIMA D. A. (2); 
MIRANDA, FLAVIA JAQUELINE (3); MELO, VIVIANE DA C. (4); OLIVEIRA, 
ANA CÉLIA C. (5) 

3 8 9 0  DESIGN E O PATRIMÔNIO IMATERIAL: 
CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTENÁRIO DO 
CONGADO DE MOCAMBEIRO NA CIDADE DE 
MATOZINHOS/MG
ENGLER, RITA DE C. (1); MOURÃO, NADJA M. (2), MARTINS, BARBARA 
DE J. L. (3); FUZERI, JÉSSICA C. F. (4); GUIMARÃES, LETÍCIA H. (5); 
MELO, VIVIANE DA C. (6), MARTINS, IVY F. H. (7), CARVALHO, MARÍLIA 
DE FÁTIMA D. A. (8); TEIXEIRA, GLAUCO H. (9); OLIVEIRA , ANA CÉLIA 
C. (10)

3 9 1 6  O REGISTRO DE UMA FORMA DE EXPRESSÃO: 
A DANÇA DOS CABOCLINHOS
Ferreira, Marina F.

3 9 3 6  ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA 
CIDADE - BRASÍLIA NO SEU ANIVERSÁRIO DE 
40 ANOS.
TANURE, JOANA. 
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4 0 8 8  ATRIBUIÇÃO DE VALORES E CONSTRUÇÃO 
DE SENTIDOS SOBRE EXEMPLARES 
MODERNISTAS EM SANTA MARIA/RS
SILVA, MANUELA ILHA (1); MELLO, LUIZ FERNANDO DA SILVA (2)

4 1 1 2  MILAGRE QUE SE FEZ...                                                                     
UM ESTUDO DOS 36 EX-VOTOS OFERTADOS 
AO SENHOR BOM JESUS DE MATOZINHOS EM 
CONGONHAS/MG
BOTELHO, T. P.

4 1 2 2  O PATRIMÔNIO IMATERIAL E A CATEGORIA 
DE LUGAR FRENTE AO LICENCIAMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS LINEARES
VILAÇA, MARINA. (1);

4 0 2 8  PEDAGOGIA DIALÓGICA E A TRANSMISSÃO 
DA MEMÓRIA COLETIVA NA PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA DINÂMICA 
INTERGERACIONAL
CARVALHO, EVANDRO LUIZ DE. (1); SOUZA, SERGIO M. LINHARES DE. 
(2)

4 0 4 4  INFORMAR PARA PRESERVAR: A 
ARQUITETURA MODERNA NO BALNEÁRIO DE 
CABEÇUDAS
CARVALHO-LEAL, GISELLE. (1); FAGUNDES E BRAGA, THAYSE. (2) 

4 0 6 2  A TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL 
CONSTRUTIVO COMO INSTRUMENTO DE 
PRESERVAÇÃO CONTEMPORÂNEO: O CASO DE 
JUIZ DE FORA/MG
COSTA, LUDMILA ALBUQUERQUE DA (1); PEREIRA, AMANDA 
SCHELGSHORN (2); JACQUES, FABIANA MENDES TAVARES (3)
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4 2 0 8  ACERVO DIGITAL DA ARQUITETURA MODERNA 
DE CURITIBA
STIVAL, FERNANDA BERTOLI(1); PATRON, RITA MIRÉLE (2) 

4 2 2 8  PATRIMÔNIO URBANO: CONSERVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE PARA REDES DE CIDADES 
TURÍSTICAS DE MINAS GERAIS 
Rosa, Denise.

4 2 4 6  A JOÃO PESSOA BARROCA: PLANEJAMENTO 
INTERPRETATIVO E ROTEIROS TURÍSTICOS 
CULTURAIS
G.,N. A. (1); M. A. N., I. V. (2); Q.S. M., L. (3); A. V., L. (4). 

4 2 6 6  PRÁTICAS INFORMACIONAIS NO MUSEU 
TIPOGRAFIA PÃO DE SANTO ANTÔNIO E 
NA BIBLIOTECA ANTÔNIO TORRES EM 
DIAMANTINA, MG
SEABRA, Elizabeth A. D. 

4 1 4 2  TÍTULO: REQUALIFICAÇÃO DA ORLA 
DO RIO PARNAÍBA EM TERESINA – PI: 
REDESCOBRINDO O CENTRO DA CIDADE.
MARQUES, MARINA. (1)

4 1 6 2  A LEGISLAÇÃO URBANA E SUA RELAÇÃO 
COM A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO: O CASO DA AVENIDA FREI 
SERAFIM EM TERESINA/PI 
ARRAIS, EMANUELLE DE ARAGÃO. (1); ANDRADE, ANA VIRGIÍNIA 
ALVARENGA. (2); MELO, ANA CRISTINA CLAUDINO DE. (3) 

4 1 8 4  A IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE 
CONSERVAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO 
MATERIAL NO BRASIL: PERSPECTIVAS E 
EXPERIÊNCIAS RECENTES.
ENNES, Camila S. B. (1); ANDRADE, Inês El-Jaick (2)
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4 3 5 2  FESTA DE SANTA CRUZ, OURO PRETO – MG: 
A TRADIÇÃO CULTURAL COMO ELEMENTO 
DE IDENTIDADE E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO PELA COMUNIDADE.
filgueiras, letícia Campos (1); jacques, fabiana mendes tavares (2)

4 3 7 8  “PROGRAMA SABERES DA TERRA: 
RESGATE DAS TÉCNICAS TRADICIONAIS 
CONSTRUTIVAS POR MEIO DA EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL.”
MARTINS, MATEUS DE CARVALHO (1); REZENDE, MARIA EMÍLIA 
BARROS (2); LIMA, SOPHIA JALES (3)

4 3 9 4  FEIRA LIVRE DE JAGUARIBE: LUGAR DE  
PRODUÇÃO COTIDIANA DE SABERES DO 
TRABALHO 
BRAGA, MIRELLA ALMEIDA DE. 1); BELO, MAIARA ATECIENE. (2); 
KISHIMOTO, DEBORAH PADULA. (3)

4 2 8 4  O PASSADO E O PRESENTE DO MAUSOLÉU 
CASTELLO BRANCO: A (IM)PERMANÊNCIA DO 
SIMBOLISMO
PORTO, LARISSA DE C. (1); HILUY, ANDRÉA D. (2); OLIVEIRA, NATÁLIA. 
(3).

4 3 0 6  “A CIDADE DOS AZULEJOS”: UMA ANÁLISE 
DOS CRITÉRIOS DE CANDIDATURA DE SÃO 
LUÍS A PATRIMÔNIO MUNDIAL DA UNESCO.
ALCÂNTARA, Ariadne Ketini Costa

4 3 2 8  TEATRO OFICINA - O PROJETO DE 
REVITALIZAÇÃO APÓS LINA BO BARDI E 
EDSON ELITO
PEREIRA, JOSEANA COSTA. (1); PEREIRA FILHO, HILÁRIO FIGUEIREDO. 
(2); FIGUEIREDO, NARA GROSSI VIEIRA. (3); Matzenbacher, CARILA. 
(4); Gallmeister, MARÍLIA. (5)
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4 4 5 4  A PAISAGEM CULTURAL DE OURO PRETO: 
REFLEXÃO CRÍTICA E METODOLOGIA PARA A 
REGENERAÇÃO URBANA E A MITIGAÇÃO DE 
RISCOS
BRASILEIRO, VANESSA (1); DANGELO, ANDRÉ G. D. (2); MOURA, 
ANA CLARA (3); PALHARES, ROGÉRIO A. Z. (4); VALLE, MARCO (5); 
CERRATO, ROBERTO (6) 

4 4 7 6  O GEOPROCESSAMENTO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL NO CONTEXTO DE CONFLITOS 
AMBIENTAIS: ANÁLISES PÓS-COLONIAIS
AKINRULI, Luana Carla Martins Campos (1); AKINRULI, Samuel Ayobami 
(2)

4 4 9 2  IGREJA SÃO JOSAFAT: UM LEGADO DA 
ARQUITETURA UCRANIANA NO BRASIL
CAMARGO, ARILDO (1); LUBACHEVSKI, YASMIN (2); SILVA, ANA CLARA 
SIZENANDO DA (3) 

4 4 1 2  SABERES DA TERRA – TONS DOS SOLOS: 
ESTUDO DAS CORES DAS TINTAS DE 
TERRAS PRODUZIDAS EM SÃO JOÃO 
DEL-REI E REGIÃO. APLICAÇÃO NA 
ARQUITETURA E URBANISMO, NAS ARTES 
E NA SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E NA BIOCONSTRUÇÃO
MARTINS, MATEUS DE CARVALHO. (1); MAIA, MATEUS FELIPE ROCHA. 
(2); ANDRADE, ROBERTA APARECIDA. (3); LIMA, SOPHIA JALES. (4)

4 4 3 2  OLHARES SOBRE A PAMPULA: PATRIMÔNIO, 
IDENTIDADE E ENSINO DE HISTÓRIA
SILVA, TAMIRES CELI DA. (1); GOMES, WEMERSON FELIPE. (2) 



3440 3441

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

4 5 7 0  PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO DOS 
REMANESCENTES DA RUÍNA DA FAZENDA DO 
POMBAL, RITÁPOLIS - MG
MARTINS, MATEUS DE CARVALHO (1); CARVALHO, RUTIERO RUAN (2)

4 5 9 2  DO ARRUAMENTO ÀS EDIFICAÇÕES: 
O PATRIMÔNIO URBANÍSTICO E 
ARQUITETÔNICO DA VILA OPERÁRIA DA MINA 
BREJUÍ, CURRAIS NOVOS/RN 
ASSIS, ISADORA FURTADO DE. (1); BENTES SOBRINHA, MARIA DULCE 
PICANÇO. (2) 

4 6 1 4  REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO 
BORBOLETA, JUIZ DE FORA/MG: 
POSSIBILIDADES PARA A PRESERVAÇÃO DA 
PAISAGEM CULTURAL
LIMA, FABIO J. M. (1); PORTES, RAQUEL V. R. (2); BARRETO, LARA S. 
(3)  

4 5 1 6  DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO E 
ESTRATÉGIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO 
VALOR PATRIMONIAL NA ERA DIGITAL: UMA 
EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ 
MIRIM/RN
JACOME, LARA L. R. (1); ASSIS, ISADORA F. DE (2); ATAIDE, RUTH M. C. 
(3)

4 5 3 8  ARQUIVOS FOTOGRÁFICOS E OS IMPRESSOS 
NO BRASIL: O PATRIMÔNIO E SUA 
LEGITIMAÇÃO PELA CULTURA VISUAL 
COSTA, EDUARDO AUGUSTO

4 5 5 2  DOCUMENTAR E EQUACIONAR O PROCESSO 
DE RESTAURAÇÃO (PROJETO E OBRA) DO 
COLÉGIO ESTADUAL CENTRAL.
LARSEN, NATHALIA



3442 3443

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

4 7 2 0  ARQUITETURA SUSTENTÁVEL EM FUNÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E SEUS RESTAUROS
SANTOS, BARBARA S. (1); COIMBRA, MONIQUE H. (2)

4 7 3 8  PERCEPÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DA 
OBRA DE MÁRIO DI LASCIO EM JOÃO PESSOA: 
1957 A 1979
AFONSO, Filipe Valentim (1); MOURA FILHA, Maria Berthilde (2)

4 7 5 8  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DE 
PINTURAS MURAIS NO RIO DE JANEIRO DAS 
PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO 
GOMES, Arthur

4 7 7 8  CONCURSOS DE ARQUITETURA EM 
FORTALEZA: O CASO DA SEDE DO BANCO DO 
ESTADO DO CEARÁ (1968-1969)
CATTONY, LUIZ. (1); PAIVA, RICARDO. (2) 

4 6 3 6  A RELAÇÃO ENTRE CAPITAL CULTURAL E 
ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES MUSEOLÓGICAS
LEITE, IASMIM DA SILVA. (1); BRAZO, DIONISIO DE ALMEIDA (2); 
PACETTI, CHEILA (3)

4 6 5 8  CARÁTER DA PAISAGEM: FOTO-GRAFIA 
DO ANTIGO CAMINHO DOS IMIGRANTES 
ITALIANOS NO SUL DE SANTA CATARINA
LUCA, VIRGINIA GOMES DE (1); SANTIAGO, ALINA GONÇALVES (2)

4 6 8 2  A IMPORTÂNCIA DA CULTURA DO BOI BUMBÁ 
DE PARINTINS COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL 
SENA, Djane da Silva (1); MAISEL, Priscila de Oliveira Pinto (2)

4 7 0 0  CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA 
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA: A 
HISTÓRIA DE UM EDIFÍCIO.
SILVA, JASMINE LUIZA S. 



3444 3445

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

4 8 6 6  OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DO LEGADO 
DA ARQUITETURA MODERNA NA ZONA 
ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 2 – BAIRRO DO 
CENTRO, EM MACEIÓ/AL: UM ESTUDO SOBRE 
OS EDIFÍCIOS BRÊDA, SÃO CARLOS E SEDE DO 
BANCO ECONÔMICO DA BAHIA.
ALMEIDA, ALICE. (1); HIDAKA, LÚCIA. (2)

4 8 9 4  PIONEIROS DO MODERNISMO EM 
PERNAMBUCO: A VALORAÇÃO DO CONJUNTO 
DA OBRA DO ARQUITETO LUIZ NUNES E SEUS 
COLABORADORES
BARROS DE MELO, AMANDA

DE SOUZA CORDEIRO, GABRIELA

4 9 1 6  MÚSICA, POLENTA, ENTRE OUTROS 
ASPECTOS E OS ITALIANOS 
JUNGBLUT GEISSLER, HELENNE. (1); CAETANO, DIOMAR. (2) 

4 7 9 6  AS CORES DA “REVITALIZAÇÃO”: O PROCESSO 
DE “REVITALIZAÇÃO” CROMÁTICA NO CENTRO 
HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA (PB)
Morais, Fernando de Oliveira. (1) 

4 8 2 0  CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA 
ARQUITETURA MODERNA UM NOVO USO 
PARA O EDIFÍCIO DA ANTIGA SEDE DO BANCO 
MINEIRO DA PRODUÇÃO
ALEIXO, INGRID. (1); CAPUTE, BERNARDO N.. (2); COSTA, REGINA M. 
X.. (3)

4 8 4 4  OS MUSEUS E AS POLÍTICAS DE ESTETIZAÇÃO 
DAS CIDADES: CONTROVÉRSIAS ENTRE A 
TURISTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
E O PAPEL SOCIAL DAS INSTITUIÇÕES 
MUSEOLÓGICAS
GODOY, KARLA ESTELITA. (1); Luna, Sarah Borges (2) 



3446 3447

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

5 0 1 4  IBIRAPUERA: PATRIMÔNIO PÚBLICO/PRIVADO                                     
CURI, FERNANDA A. 

5 0 3 8  DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DA 
ARQUITETURA MODERNA:  O CASO DO 
ANTIGO LABORATÓRIO DA FEBRE AMARELA
ZOUAIN, ROSANA S. 

5 0 6 4  EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS FASES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: SOBRE A 
PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO 
DE BRASÍLIA
GARCIA, CLAUDIA DA C. (1); coautoras: BUENO, MARIANA(2); 
CASTANHO, NATÁLIA(3); COSTA, SERENA(4); GABRIELE, MARIA 
CLARA(5); PAULO, CLÁUDIA(6); RODRIGUES, LUÍSA (7)

5 0 9 4  O PATRIMÔNIO EDIFICADO (SOBRE)VIVE NA 
CIDADE.
SIQUEIRA, MARYANNE L. (1); AFONSO, ALCILIA A. (2)

4 9 4 2  FOTOGRAMETRIA DIGITAL                                                                          
NO LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO 
EDIFICADO
JUNGBLUT GEISSLER, HELENNE. (1); DEICKE HEIDTMANN JR., 
DOUGLAS EMERSON. (2);LIESENBERG, VERALDO. (3)  

4 9 6 6  REESTRUTURAÇÃO URBANA E O PATRIMÔNIO 
CULTURAL NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO NA REGIÃO DO “PORTO 
MARAVILHA”: UMA PROPOSTA SOBREPOSTA À 
CIDADE HISTÓRICA
DULCE ABIGAIL KEUCHKARIAN. (1); MARIA LUCIA BORGES DE FARIA. 
(2) 

4 9 9 2  O MODERNO DESAPARECERÁ? UM 
ALERTA SOBRE A DEMOLIÇÃO DAS CASAS 
MODERNISTAS DO INTERIOR DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL. CASO DE SANTA MARIA
THIES, CRISTIANE L. O. (1); GASPARY, FERNANDA P. (2)



3448 3449

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

5 1 8 2  A CLASSIFICAÇÃO DAS PAISAGENS 
CULTURAIS: UMA REFLEXÃO À LUZ DA 
CHANCELA DO IPHAN
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

5 2 0 0  O PAÇO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ: 
ESTUDO SOBRE UM CASO DE PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO MODERNO
PIAGENTINI, Luiz Guilherme de Souza (1). SOARES, Anauene Dias (2).

5 2 2 0  ACESSIBILIDADE EM PATRIMÔNIO CULTURAL: 
ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DA SITUAÇÃO DO 
CONJUNTO FRANCISCANO EM JOÃO PESSOA 
– PB, POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU 
MOBILIDADE REDUZIDA 
PADULA KISHIMOTO, DEBORAH. (1); SILVA RODRIGUES, RAISSA. (2) 

5 1 1 6  ARQUITETURA ART DÉCO NO BRASIL: UM 
MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO DOCUMENTADA
FARIAS, FERNANDA DE CASTRO. (1); TINEM, NELCI. (2)

5 1 4 2  TESTEMUNHAS DE OCUPAÇÃO: CASAS DE 
MADEIRA REMANESCENTES NA CIDADE DE 
MARINGÁ (PR) CONSTRUÍDAS DURANTE 
SUAS PRIMEIRAS DÉCADAS DE IMPLANTAÇÃO 
(1940-1960)
NAKAMURA-GONINO, CAMILA T. (1); SILVA, Ricardo Dias. (2) 

5 1 6 2  POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
FERROVIÁRIO NO IPHAN-MG: REVISANDO AS 
AÇÕES
SILVA, FERNANDA DOS SANTOS. 



3450 3451

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

5 3 3 2  TREINAMENTO PROFISSIONAL EM 
PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL PARA ALUNOS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
RODRIGUES, Andreia F. (1); GIACOMO, Luis Henrique Souza de(2)

5 3 4 4  O EMPREGO DA EDUCAÇÃO ARQUEOLÓGICA 
NA PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO E 
SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

5 3 6 2  O POUSO DE TROPAS COLONIAL EM BENTO 
RODRIGUES: O CASO DOS TRABALHOS DE 
RESGATE ARQUEOLÓGICO PÓS DESASTRE.
SANTOS, MAGNO A. C. (1); RIBEIRO, MARCELO C. (2); PEREIRA, 
VINICIUS S. C. (3)

5 3 8 6  A ATUAÇÃO DO GRUPO DIREITOS URBANOS - 
RECIFE NO CASO ESTELITA
SANTANA, LETÍCIA (1); HOLANDA, MARIA AUGUSTA (2); LIRA, 
FLAVIANA (3)

5 2 4 4  A INJO LAYO, OMO TI EFON FARAYO: 
PATRIMÔNIO CULTURAL DA NAÇÃO EFON 
ESTÁ SENDO PERDIDO?
SANTOS JUNIOR, WASHINGTON RAMOS DOS

5 2 6 8  INSTRUMENTOS DE ANÁLISE E PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO EM LAPINHA DA SERRA
BRAGA, SAMARA LUÍZA AMÂNCIO (1)

5 2 9 2  INCÊNDIO E RECONSTRUÇÃO: “COM’ERA, 
DOV’ERA” UMA HISTÓRIA QUE SE REPETE
FARIA, JULIANA PRESTES RIBEIRO DE. (1); DUARTE, LAURA BICALHO 
DE MELO DUARTE. (2); RODRIGUES, JULIANA BEATRIZ. (3). 

5 3 1 0  SALVAGUARDA DA CAPOEIRA: ALGUMAS 
NOTAS E PERSPECTIVAS
AMARAL, MARÍLIA (1)



3452 3453

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

5 4 6 8  MUSEU DE IMAGENS DO INCONSCIENTE                                         
PROJETO DE RESTAURAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO 
LAFFITE, RAQUEL. 

5 4 8 8  SÃO JOÃO DEL-REI: PRESERVAÇÃO E 
CONTRADIÇÃO
COUTO, MARIA FERNANDA(1); CUNHA, BIANCA VALE (2); LIMA, ANA 
CAROLINA DE SOUZA (3); MESQUITA, JANAINA FALEIRO LUCAS (4) 

5 5 0 4  QUESTÕES DA CONSERVAÇÃO DA 
ARQUITETURA MODERNA CARIOCA 
SAMPAIO, JULIO CESAR RIBEIRO. (1); LIMA CARLOS, CLAUDIO 
ANTONIO S. (2); GONÇALVES, CRISTIANE SOUZA (3)

5 5 2 6  PROJETO PIGMENTOS: UM CAMINHO PARA A 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA PRESERVAÇÃO 
DAS CASAS DO SETOR CENTRAL DE GOIÂNIA.
BARROS, RENATA L. (1); CAIXETA, ELINE M. M. P. (2); FURTADO, R.T. 
(3)

5 4 0 8  ARQUITETURA MODERNA NA GRANDE 
VITÓRIA:  
DOCUMENTAÇÃO COM O USO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS
ZANINHO, JOYCE (1); ALMEIDA, RENATA HERMANNY DE (2)

5 4 2 8  ESCOPO PARA PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
E RESTAURO: PLANEJAMENTO, 
ESPECIALIDADES E ETAPAS
BOMFIM, CARLOS A. A. (1); (2)

5 4 4 6  ECLETISMO(S) E A CONSTRUÇÃO DA CIDADE 
CONTEMPORÂNEA: UMA ANÁLISE DA 
LINGUAGEM HISTORICISTA NA ARQUITETURA.
BOHM, MAURO F. N. (1); JANTZEN, SYLVIO A. D. (2) 



3454 3455

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

5 5 9 0  RUÍNAS DO CARNAUBAL: ANÁLISE DA 
ZONA DE INTERESSE HISTÓRICO DA ÁREA 
RURAL DE CEARÁ-MIRIM/RN E PROPOSTA 
DE PRESERVAÇÃO E REUSO DO CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO DO ENGENHO CARNAUBAL
AZEVEDO, Nathalia (1); OLIVEIRA, Felipe S. (2); PEREIRA, Jayne L. (3); 
SANTOS, Allyson C.S.  (4); SILVA, Camilla M. (5). 

5 6 1 4  A INVISIBILIDADE DAS CAPELAS RURAIS EM 
SERGIPE
OLIVEIRA, Tamyres Fontenele de F. (1); SOUZA, Samira Fagundes de. (2)

5 6 3 2  EDUCAÇÃO PATRIMONIAL AOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO: IMPORTANTE ALIADA AO 
PROCESSO PROJETUAL E PENSAMENTO 
CRÍTICO AO LONGO DA TRAJETÓRIA 
ACADÊMICA
SCHIRRU, ANA CARLA C. (1)

5 5 4 6  RUMO A UMA DEFINIÇÃO DO ESPAÇO:                                       
ENTRE A GEOMORFOLOGIA E O ESPAÇO 
PATRIMONIAL.
REZENDE, MICHELA PERÍGOLO. (1); BARACHO, RENATA M. ABRANTES. 
(2) 

5 5 6 4  OBSERVAÇÕES SOBRE AS PATOLOGIAS DO 
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: 
ANÁLISE E REFLEXÃO DA PRESERVAÇÃO 
EM OBRA MODERNA DE CAMPINA GRANDE, 
PARAÍBA.
AFONSO, ALCÍLIA. (1); GOMES, CARLA.V.(2); CARDINS, 
EMANUELL.B.(3) NICÁCIO, MARIA L.(4); 
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CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

5 7 2 2  BENS CULTURAIS DA REGIÃO ATINGIDA 
PELO REJEITO EM MARIANA (MG): UMA 
ANÁLISE SOBRE AS AÇÕES DE REPARAÇÃO 
REALIZADAS ENTRE O FINAL DE 2015 E 
MEADOS DE 2017.
LIMA, KLEVERSON T. DE; ANDRADE, VIVIANE C.; FERREIRA, MARIA 
RAQUEL A.

5 74 4  COLEÇÃO COMO DISCURSO
CERDERA, FÁBIO

5 7 6 4  A PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA 
RESIDENCIAL DE CAMPINA GRANDE, PB: O 
CASO DO BAIRRO ALTO BRANCO
DANTAS, HUGO (1); FARIAS, CARINE (2); SOUSA, STÉPHANE DE (3)

5 6 5 6  OS PAINÉIS ESCULTÓRICOS EM CONCRETO 
APARENTE DE EDIFÍCIOS MODERNISTAS DE 
CURITIBA DAS DÉCADAS DE 60 A 70
BEZERRA, ANA LUISA FURQUIM. (1); CORDEIRO, ANA LUIZA. (2); 
MUSIAL, ÍSIS MENDES. (3)

5 6 7 8  ARTE PÚBLICA E RESTAURO: QUALIDADE OU 
QUANTIDADE?
KLINGELFUS, AMANDA P. (1); ARILDO, CAMARGO. (2) 

5 6 9 8  CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA: UMA 
ANÁLISE DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DO 
TÍTULO DE PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
AGUIAR, Tito F. R. (1); GARCIA, Luiz H. A. (2); RODRIGUES, Rita L. (3); 
RUOSO, Carolina (4); MOURA, Maria T. D. (5)
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SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

5 8 5 0  O ENSINO DA CERÂMICA E A MODERNIDADE: 
BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 
DINAMICA CULTURAL. 
CAROLYNNE NILZA DA SILVA BELEZA BALTAZAR (1), ORLANE PEREIRA 
FREIRES (2)

5 8 6 6  ARQUITETURAS MODERNAS E O DESAFIO DA 
PRESERVAÇÃO EM ARACAJU-SE
CHAVES, CAROLINA M. (1)

5 8 8 8  A GESTÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO: UM 
ESTUDO SOBRE A AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO 
DE BRASÍLIA A PARTIR DA VISÃO DOS 
RESIDENTES DO PLANO PILOTO.
LIRA, FLAVIANA BARRETO (1); HIDAKA, LÚCIA TONE FERREIRA (2)

5 7 8 6  REVITALIZAÇÃO DO LARGO DE NOSSA 
SENHORA DA LUZ - UM CAMINHO PARA 
PROMOVER A VITALIDADE URBANA E 
CULTURAL NA SEDE DE PAÇO DO LUMIAR, 
MARANHÃO
DUAILIBE, MSc ANDREA C. S. C. (1); SANTOS, LORENA G. (2); SILVA, 
MELISSA A. (3); SANTOS, RIANNY S.  DOS (4); GOIABEIRA FILHO, 
WALTER G. (5); SOUSA, WELLINGTON J. C. (6).

5 8 1 0  IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO: 
COMUNIDADE COAUTORA NO PROCESSO DE 
TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
LOWRY, MARIANA VIEIRA (1); CAMARGO, ARILDO. (2)

5 8 3 0  A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURA FESTIVA NA 
MANIFESTAÇÃO CULTURAL: O CASO DA FESTA 
EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
DE CATALÃO, GOIÁS
MESQUITA, JANAINA FALEIRO LUCAS (1), REZENDE, MARCO ANTÔNIO 
PENIDO DE (2)
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/ 
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5 9 9 2  DESCORTINANDO O PALÁCIO MAÇÔNICO DO 
LAVRADIO ATRAVÉS DE SUAS ALVENARIAS 
VASQUES, VIVIANNE SAMPAIO 

6 0 1 4  PROPOSTAS DE REABILITAÇÃO URBANA NA 
RIBEIRA: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS E 
PRÁTICAS
LIRA, Fernanda R. O. (1); NASCIMENTO, José C. (2)

6 0 3 0  AS CASAS MODERNISTAS DO RECIFE E OS 
DESAFIOS DA SUA CONSERVAÇÃO
QUEIROZ, MARIA ANTONIA SALDANHA PESSOA DE (1);  
LIRA, FLAVIANA BARRETO (2)

6 0 5 6  PATRIMÔNIO INDUSTRIAL: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE SÃO PAULO E RIO DE 
JANEIRO
CRUVINEL, ALINE C. FORTUNATO.

5 9 0 4  ARTE E IDENTIDADE CULTURAL: A CIDADE 
MATERIAL COMO SUPORTE DA CIDADE 
SIMBÓLICA NA OBRA DE RAI CAMPOS
FREITAS, RAYSSA TAVARES DE. (1); HOLANDA, PAULO CÉSAR 
MARQUES. (2); FREIRES, ORLANE PEREIRA. (3)

5 9 2 2  PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
EDIFICADO E SUSTENTABILIDADE: UMA 
ANÁLISE DE DISCURSO DAS AGENDAS DE 
DESENVOLVIMENTO.
PINTO, IZABELA MARTINS DE OLIVEIRA (1).

5 9 4 4  TERRITÓRIOS EDUCATIVOS:  DIÁLOGOS 
ENTRE CIDADE, ESCOLAS E MUSEUS 
NITO, Mariana Kimie (1); RAMALHO, Guilherme (2)

5 9 7 2  O PATRIMÔNIO CULTURAL: PROPOSTA E 
REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DE CEARÁ-MIRIM
ATAIDE, Ruth M. C. (1); LIRA, Fernanda R. O. (2); DINIZ, Patrícia K. J. 
(3); GOMES, Débora M. (4)
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SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 
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/ 

BRASIL

27 — 28
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6 1 4 2  PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL - ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DELTA DO PARNAÍBA, 
MEIO NORTE DO BRASIL
MOURA, RITA DE CÁSSIA. (1); LOPES, FÁBIO ESTEFANIO LUSTOSA. (2); 

6 1 5 8  AS TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM 
URBANA INDUSTRIAL DO BAIRRO DA TORRE, 
RECIFE (PE)
SILVA, JÔNATAS S. M. (1); FERREIRA, RAQUEL N. C. (2); LIRA, 
FLAVIANA (3)

6 1 8 0  CONSERVAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS: A MEMÓRIA 
INSTITUCIONAL EM FOCO
DO CARMO, MONICA ELISQUE (1); AUGUSTIN, RAQUEL FRANÇA 
GARCIA (2); FERREIRA, CAROLINA CONCESSO (3)

6 0 7 6  O SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES DO CENTRO 
DE CAMPINA GRANDE - PB: PATRIMÔNIO 
MODERNO URBANO E AS DINÂMICAS DE 
CONSERVAÇÃO. 
DANTAS, HUGO (1); FARIAS, CARINE (2); SOUSA, STÉPHANE DE (3)

6 1 0 2  A PRODUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PELA 
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE 
O PLANO DE AÇÃO DE CARVALHO PINTO: 
INVENTARIAMENTO DE PRÉDIOS A PARTIR DO 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGUIAR, GABRIEL D.; ALVES, ANDRÉ A. A. 

6 1 2 2  PATRIMÔNIOS MODERNOS NA PAISAGEM: 
DOCUMENTAÇÃO DA OBRA ANTÔNIO LÚCIO 
FERRARI PINHEIRO EM GOIÂNIA (1968-1989)
PAIXÃO, RONALDO. (1)
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6 2 5 4  ANÁLISE DO DESEMPENHO DO EDIFÍCIO DA 
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL DE MINAS 
GERAIS, BRASIL, NA PRESERVAÇÃO DO SEU 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
AMORIM, Cláudia (1); BRABO, Amanda (2); CAMPOS, Jéssica (3); 
CHAVES, Paula (4); SAD, Eleonora (5).

6 2 7 8  MEMÓRIA COLATINENSE: UMA TENTATIVA DE 
RESGATE DA ARQUITETURA CAPIXABA
SILVEIRA, ALINE VARGAS DA. (1); BERNARDO, ANA CAROLINA DINIZ. 
(2)

6 3 0 2  EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E MEMÓRIA ORAL 
COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA 
DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL: UMA 
EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA - SP. 
PEREIRA, DIENIFER 

6 2 0 0  PALÁCIO DA LIBERDADE DE CURITIBA PR: 
A ARQUITETURA RESULTANTE DO PÓS 
INTERVENÇÃO
CADORE, ANALU.

6 2 1 4  PRAÇA TAMANDARÉ: PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E INTERAÇÃO URBANA 
MELO, EVANISA F. R. Q.(1); MELO, RICARDO H. R. Q. (2); CARASEK, 
MIRIAN (3); MELO, RODRIGO H. R. Q (4)

6 2 3 4  ARQUITETURA E PRESERVÇÃO 
DO CONHECIMENTIO POPULAR: O 
RECONHECIEMENTO DO ESTILO ART DECO NO 
CASO DA CIDADE DE FORTUNA-MA
BARBOSA, IAN. (1); MARTINS, ANA C. (2); RODRIGUES, STELLA M. (3)
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6 3 7 2  O EDIFÍCIO ANEXO AO CASARÃO TOMBADO DO                                                
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE BELO 
HORIZONTE                                              MIS / 
BH
CAVALCANTI BRANT, IGOR 

6 3 9 4  A PAISAGEM CULTURAL DE AMARANTE, PI E A 
EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO
SCABELLO, Andréa Lourdes Monteiro (1)

6 4 1 6  ENTRE A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO, 
ALGUMAS POSSIBILIDADES
HENRIQUES, B.

6 4 3 6  APROPRIAÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES 
DOS ESPAÇOS:O CONJUNTO ARCÂNGELO 
MALETTA EM BELO HORIZONTE
NASCIMENTO, ALEXANDRA

6 3 2 6  BOTA O REI CONGO NO CONGADO: AS 
CONGADAS DE JESUÂNIA NO SUL DAS GERAIS
DOMINGUES BOTELHO, ANA CRISTINA. 

6 3 3 4  CARACTERIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E 
PERMANÊNCIA DAS TIPOLOGIAS INDUSTRIAIS 
NA PAISAGEM DA ZONA PORTUÁRIA DA 
CIDADE DE PELOTAS
MONKS, MELINA. (1); JANTZEN, SYLVIO. (2)  

6 3 5 4  CULTURA E FÉ: PATRIMÔNIO IMATERIAL 
COMO FATOR EVOLUTIVO DA CIDADE DE 
ZABELÊ-PB
COSTA, ABEL TAIGUARA G. DA (1); TEIXEIRA, CLEITON M. FERREIRA (2) 
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6 5 5 4  ASPECTOS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE 
ORIGEM MILITAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO
MATTOS, FLÁVIA F. (1); BARTHOLO, ROBERTO (2)

6 5 8 6  PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO: O CASO DA 
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RIO REAL – BAHIA
SOUZA, SAMIRA FAGUNDES. (1); OLIVEIRA, TAMYRES FONTENELE DE 
F. (2)

6 6 0 2  DA DEVOÇÃO À CONSERVAÇÃO: A 
COMUNIDADE EM DIÁLOGO COM AÇÕES 
EDUCATIVAS PARA O PATRIMÔNIO.
OLIVEIRA, BEATRIZ SOUZA DE (1); SILVA, TAMIRIS APARECIDA 
ANDRADA DA (2); OLIVEIRA, VINICIUS OLIMPIO RAMOS DE (3); 
MOREIRA, WEBER LUIZ PEREIRA (4).

6 4 5 8  A METODOLOGIA DRAPI: UMA FERRAMENTA 
PARA INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS 
MODERNISTAS.
MAGALHÃES, ANA CAROLINA(1); DOMINGOS, RAQUEL(2) 

6 4 7 8  ÉTICA, TEATRO, ARQUITETURA E EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA
CARVALHO, DANILO ADRIANO (1)

6 5 0 0  A COR DO PATRIMÔNIO – MEMÓRIA, 
RACISMO E REPARAÇÃO NA CIDADE 
TOMBADA.
JOÃO PAULO ALVES FONSECA

6 5 3 4  PRESERVAÇÃO E ACESSIBILIDADE: A 
IMCOMPATIBILIDADE EM PROJETOS DE 
RESTAURO
SOUZA, Emilha de.
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6 7 3 4  EXPERIÊNCIAS PARTICIPATIVAS NA 
SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL 
EM JABOTICABAL-SP
CREOLEZIO, THAIS

6 7 5 8  RETROFIT EM EDIFICAÇÕES MODERNAS NO 
CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA 
SOUZA, LUDMILLA MEDEIROS DE. (1); TIMÓTHEO, JUSSARA BIÓCA DE 
MEDEIROS. (2) 

6 7 7 6  RECENTE, CONTEMPORÂNEA, DO SÉCULO 
XX: NOMES E DISPUTAS DA ARQUITETURA 
MODERNA ENQUANTO PATRIMÔNIO 
CARVALHO, Juliano Loureiro de

6 8 0 4  CENTROS HISTÓRICOS PATRIMÔNIO 
MUNDIAL: DESCOMPASSOS DAS POLÍTICAS 
DE PATRIMÔNIO CULTURAL E GESTÃO 
URBANA A PARTIR DO CASO DE OURO PRETO
SANTANA, MARCELA M. (1); SAMPAIO, ANDRÉA DA R. (2)

6 6 2 6  A MAQUETE DO CENTRO HISTÓRICO DE 
BELÉM: CONSTRUÇÃO DE UMA PERSPECTIVA 
DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL
BARRA, CECÍLIA M. (1); DE VASCONCELOS, FILIPE M. (2); VRBSKÁ, 
JAMILE DA S. (3)

6 6 4 4  PRESERVAÇÃO DO MOINHO FLUMINENSE:                                                             
O DIAGNÓSTICO DE UMA INTERVENÇÃO NO 
PATRIMÔNIO INDUSTRIAL.
CSEPCSÉNYI, ANA C. (1); RIBEIRO, ROSINA T. (2) 

6 6 6 2  INVENTÁRIO URBANO E PAISAGEM CULTURAL 
EM HIDROLÂNDIA-GO
VIEIRA, ARTHUR HENRIQUE ARAÚJO (1); PANTALEÃO, SANDRA C. (2)

6 7 1 2  CONSERVAÇÃO URBANA PATRIMONIAL: O 
REBATIMENTO DA INSTRUMENTALIZAÇÃO 
LEGAL DE TOMBAMENTO FEDERAL NO BERÇO 
DA GESTÃO PATRIMONIAL EM ALAGOAS
PITA, ARIANE. (1); HIDAKA, LÚCIA. (2)
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6 9 0 4  DE HOLZMEISTER A NIEMEYER: 
DOIS PROJETOS MONUMENTAIS E A 
CONFORMAÇÃO DE UMA PAISAGEM 
IMAGINADA
BRITO, Luiz Felipe César Martins de.

6 9 3 2  A PAISAGEM COMO CATEGORIA DE 
PRESERVAÇÃO 
SCHWERZ, João Paulo

6 9 5 4  MEMÓRIA, IDENTIDADE E PATRIMÔNIO: 
UM ESTUDO SOBRE A AÇÃO VIRAL ONLINE 
DOS “CRIAS” DE GUAPIMIRIM-RJ
SANTOS, RAFAEL C. M. (1); SANTOS, MAYRA L. (2)

6 9 74  ENTRE MEMÓRIAS, ETNOGRAFIAS E 
TERRITÓRIOS DA CAPOEIRA: TEMPO, ESPAÇO 
E EPISTEME NO CENTRO-OESTE MINEIRO
AKINRULI, Luana Carla Martins Campos (1); AKINRULI, Samuel Ayobami 
(2)

6 8 2 8  PROPOSTA DE PROJETO DE RESTAURO, 
CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
ACADEMIA DE JUDÔ TERAZAKI
BURGO, BEATRIZ G. (1)

6 8 4 6  DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA: OS DANOS AUTÊNTICOS
BOELSUMS, MARIAH (1) 

6 8 6 2  PROJETO ARQUITETÔNICO INDUSTRIAL E 
MODERNIDADE: O CASO DA FÁBRICA WALLIG. 
CAMPINA GRANDE. PB.
RODRIGUES, ROBERTA. (1); AFONSO, ALCILIA. (2) 

6 8 8 2  A CASA ANÍSIO BRITO: UM PATRIMÔNIO A SER 
CONSERVADO
SCABELLO, MARIANA MONTEIRO(1);
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7 0 6 0  A COBERTURA DA FEIRA LIVRE DO COMPLEXO 
VER O PESO DE BELÉM/PA: AVALIAÇÃO 
CRÍTICA DA PROPOSTA DE 2016 PARA SUA 
SUBSTITUIÇÃO
GUAZZELLI, BARBARA G. (1)

7 0 8 4  ELEMENTOS DE UM HOTEL NACIONAL 
GARRO, Jorge Alfonso Astorga (1); GUIMARÃES, Marta Cristina F. B. (2)

7 1 0 6  LA MERCANTILIZACIÓN DE TERRITORIOS EN 
ESPACIOS CONCEBIDOS COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA HUMANIDAD DE CIUDADES 
MEXICANAS: ZACATECAS.
MICHEL, MONTSERRAT (1); GONZÁLEZ, AURA (2)

6 9 9 0  PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA 
CIDADE DE DESCANSO, SC
BAZZOTTI, SUÉLY THAÍS (1); BAVARESCO, PAULO RICARDO (2)

7 0 1 0  A PAISAGEM-ESCOLA DE ROBERTO BURLE 
MARX NA CIDADE UNIVERSITÁRIA, UFRJ: 
DESAFIOS PARA SUA PRESERVAÇÃO
Costa , Lucia Maria. (1); Urbina, Carla. (2); Villalobos, María. (3) 

7 0 3 0  OS PÁTIOS E SUAS EDIFICAÇÕES: SUBSÍDIOS 
PARA A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DESSES ESPAÇOS URBANOS NO CENTRO DA 
CIDADE DO RECIFE, PE.
GHETTI, NEUVÂNIA CURTY (1); SOUZA, RAVENA BARBOSA M. DE (2); 
BORGES, ANGÉLICA (3)
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7 2 1 8  PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO DO 
GERENCIAMENTO AMBIENTAL EM EDIFÍCIOS 
QUE ABRIGAM COLEÇÕES
GONÇALVES, WILLI DE BARROS. (1); FERREIRA, BÁRBARA CARVALHO 
(2)

7 2 4 6  PATRIMÔNIO LUSO-BRASILEIRO: ENTRE O 
EDIFÍCIO E O ARQUIVO
PESSOA, ANA (1); SANTOS, ANA LÚCIA V.(2)

7 2 7 0  A ARTE MURALISTA DE POTY LAZZAROTO 
INSERIDA NA PAISAGEM NA CIDADE DE 
CURITIBA. UM ESTUDO DOS MURAIS EM 
CONCRETO.
ARILDO, CAMARGO. (1); MARCOS, MICHELINE H.C. (2) 

7 2 9 0  A PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM: ABORDAGEM 
CULTURAL, TERRITORIAL E POLÍTICA
ARAÚJO, GUILHERME MACIEL (1)

7 1 2 6  ANÁLISE DOS DANOS QUE COMPROMETEM 
A INTEGRIDADE DO CENTRO DE CULTURA 
RAUL DE LEONI, EXEMPLAR DO PATRIMÔNIO 
MODERNO EM PETRÓPOLIS – RJ.
MACHADO, ERIKA P. (1); FACHETTI, ANA KYZZY (2); GAIOFATTO, 
ROBSON (3); 

7 1 5 0  FORMAÇÃO ESPECIALIZADA NO ÂMBITO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO DO 
PATRIMÔNIO NO BRASIL
FRONER, YACY-ARA. (1)

7 1 7 2  ARQUITETURA VERNÁCULA NO PIAUÍ 
FIGUEIREDO, DIVA M. F. 

7 1 9 2  GESTÃO DE ACERVOS MUSEOLÓGICOS 
: PRÁTICA E EXPERIÊNCIAS NA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS DO RIO DE 
JANEIRO
GHELMAN, Laura R. C. 
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7 3 9 0  CONSTRUIR EN EL TIEMPO: 
APROXIMACIONES A LA OBRA DE JUAN 
ANTONIO MOLINA SERRANO
Moreno Ortolano, Juan. (1)

74 1 2  BIOGRAFIA DE UMA PAISAGEM CULTURAL: 
CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA
FÉRES, LUCIANA R.

74 3 6  AS NOVAS ARTES SUBAQUÁTICAS COMO 
PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO
CUSTODIO, MARALUCE M. (1); BAROTTI, FERNANDO. (2) 

74 6 0  DE MARCO A MICO:  A TRAJETORIA DO 
EDIFÍCIO SÃO PEDRO E SEU FUTURO 
PROVÁVEL
PINTO, JOBER. (1) 

7 3 2 0  DUAS CASAS DE AFFONSO E. REIDY E 
OS DESAFIOS PARA A PRESERVAÇÃO DA 
ARQUITETURA MODERNA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR
GUIMARÃES, MARTA C. F. B

7 3 5 0  PERCALÇOS NA CONSERVAÇÃO DA 
ARQUITETURA MODERNA FRENTE AO 
PATRIMÔNIO COLONIAL: O CASO DE SÃO 
JOÃO DEL-REI/MG
MANGILI, LIZIANE PERES (1); NOGUEIRA, MATHEUS NASCIMENTO (2)

7 3 74  PARADOJAS DE LA INTERVENCIÓN EN 
EL PATRIMONIO CONSTRUIDO. ALGUNOS 
APUNTES Y CASOS DE ESTUDIO
Moreno Ortolano, Juan. (1); Seoane Lugli, Verónica. (2)
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7 5 4 0  MEMÓRIA E PATRIMÔNIO: CASAS DE 
FAZENDA DA REGIÃO SERIDÓ, NORDESTE DO 
BRASIL.
ASSUNÇÃO, MARIA RITA L. 

74 7 8  UM OLHAR PARA O ABANDONO: BREVE 
PANORAMA DA ARQUITETURA MODERNA 
INSTITUCIONAL EM CENTROS HISTÓRICOS, 
PELO VIÉS DO INSS – O CASO DO EDIFÍCIO 
JOÃO GOULART EM SÃO LUÍS - MA
B A T I S T A ,  V I C T Ó R I A .  ( 1 ) ;  P F L U E G E R ,  G R E T E .  ( 2 )

74 9 8  MEMÓRIA, REGISTRO E MOVIMENTO: UMA 
PROPOSTA EDUCATIVA PARA O MUSEU DA 
IMAGEM E DO SOM DE BH
RODRIGUES, MARCELLA FURTADO.

7 5 1 6  A DANOSIDADE DA CAÇA AO TESOURO PARA 
A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
SUBAQUÁTICO: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA
FAUSTO, ANDIARA CRISTINE MERCINI.
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LONJURAS: ORIGENS, 
EXPEDIÇÕES, PARAGENS: 
PATRIMÔNIO AMBIENTAL, 
PAISAGEM HISTÓRICO-
CULTURAL E ESPAÇO 
SAGRADO NO MORRO DA 
CAPUAVA
RODRIGUES, WEB GABNER PEREIRA (1); PEREIRA, MAÍRA 
TEIXEIRA (2). 

1. Universidade Estadual de Goiás. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Campus Henrique Santillo, Br 153, Nº3105 Fazenda Barreiro do Meio. Anápolis - GO, 75132-
903.
gabnerr@gmail.com

2. Universidade Estadual de Goiás. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Campus Henrique Santillo, Br 153, Nº3105 Fazenda Barreiro do Meio. Anápolis - GO, 75132-
903.
maiarquitetura@gmail.com

RESUMO
Há muitos anos o Morro da Capuava, em Anápolis-Goiás, é frequentado por 
pessoas de várias religiões para ali fazerem orações ou para contemplação, já 
que o local oferece um amplo panorama visual, sereno e isolado de ruídos e 
propício ao relaxamento. Pode ser considerado um importante espaço público, 
permanentemente ocupado, a despeito de sua posição limítrofe no perímetro urbano. 
A pesquisa investiga que motivos tornaram possível a especialização desse locus para 
fins religiosos. É também bastante referida a passagem da coluna Costa/Prestes por 
Anápolis neste local, conforme atestam alguns autores. Além dos referidos valores 
como lugar de devoção e local de memória, possui importância ambiental, uma 
vez que as nascentes que ali se encontram pertencem a região da Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Rio João Leite, que abastece a cidade de Goiânia. A reconstituição 
da vegetação necessária à conservação das nascentes é de interesse intermunicipal 
e estadual, previsto em legislação específica. O estudo aborda como os aspectos Uso 
Público-Interesse Ambiental-Registro de Evento Histórico constituem a singularidade 
do local. 

Palavras-chave: Anápolis; Morro da Capuava; Paisagem do Cerrado.
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PARAGENS
Por suas características topográficas, o Morro da Capuava, objeto deste estudo, 
situado em Anápolis-Goiás, atua como limitante à expansão da cidade, o que 
define o locus da apropriação pelo uso público como espaço devocional. Sua 
condição geográfica nos fornece subsídios para compreender suas características 
singulares. 

[...] a montanha figura entre as imagens que exprimem a ligação entre o 
Céu e a Terra; [...] um espaço existencial e sagrado, que apresenta uma 
estrutura totalmente diferente e que é suscetível de uma infinidade de 
roturas e, portanto, de comunicações com o transcendente. (ELIADE, 
1992, p. 25;33)

Entendendo Anápolis como uma cidade culturalmente tradicional e ligada aos 
princípios religiosos desde suas origens, talvez se possa dizer com ROSSI (2001, 
p.199) que o Morro da Capuava representa “parte da imagem que a cidade tem de 
si mesma”, ou pelo menos, um lugar onde a cidade pode contemplar a si mesma. 
O olho que vê a cidade lhe devolve uma visão contaminada de subjetividade. Ou 
ainda: a coisa também se vê no reflexo do olho que a vê. 

Todo lugar tem seu mito fundador, nos diz ELIADE (1992), onde se supõe ser um 
axis mundi, (centro do mundo). No passado, não raro eram esses espaços ligados 
às concepções religiosas de suas respectivas culturas, o que demonstra a duplici-
dade homem-ambiente, uma vez que a sociedade lhe confere significado a partir 
das características que sua cosmovisão nele reconhece; e por outro lado, o espaço 
é modificado e recontado a partir dessa visão.

Vilarejos surgiam à razão da distância entre origem-destino e a jornada percor-
rida por um animal de montaria em um dia. Assim, Anápolis constituiu-se como 
entreposto de Vila Boa (atual Cidade de Goiás) e Meia Ponte (atual Pirenópolis), 
além de Bonfim (atual Silvânia) e Corumbá. Aqui tropeiros encontravam acolhida, 
mantimentos, local para repouso por parte dos que se haviam fixado primeiro. 

Assim conta a história, de forma prosaica, visando o verossímil. No entanto, o 
homem não encontrou obstáculo algum entre associar o capricho de um animal 
que empaca e a “vontade” de uma estatueta de Santa Ana em ali se estabelecer. 
Santa Ana é a padroeira do Estado de Goiás e também da cidade, dando-lhe seu 
nome (Ana+polis). A origem lendária da cidade conta que nas expedições dos tro-
peiros, um burrinho que transportava uma estatueta empacou num lugar e em 
decorrência disso, se construiu ali uma capela; o marco inicial do ajuntamento que 
formaria o município. Essa narrativa contada como origem da cidade, correspon-
de exatamente ao enunciado de ELIADE:

Todo espaço sagrado implica uma hierofania, uma irrupção do sagrado 
que tem como resultado destacar um território do meio cósmico que 
o envolve e o torna qualitativamente diferente. [...] Quando não se 
manifesta sinal algum nas imediações, o homem provoca-o, pratica, 
por exemplo, uma espécie de evocatio com a ajuda de animais: são eles 
que mostram que lugar é suscetível de acolher o santuário ou a aldeia. 
[...] os homens não são livres de escolher o terreno sagrado, os homens 
não fazem mais do que procurá-lo e descobri-lo com a ajuda de sinais 
misteriosos. (ELIADE, 199, p. 20)

ELIADE (1992) afirma a relação entre a fundação de cidades e a visão cosmológica, 
frequentemente relacionado com o culto de um ancestral mítico. Também nas 
sociedades mais seculares (ou profanas, nas palavras do autor, significando sob 
menor influência da visão religiosa) esses temas são recorrentes na figura de per-
sonagens e espaços importantes na criação e/ou desenvolvimento de localidades. 
Essa importância é expressa nos monumentos e demais lugares de memória co-
letiva.

ROSSI (2001, p. 139) define a cidade como obra de arte heterogênea, cujas partes 
podem possuir características próprias, e cuja unidade decorre da memória que 
a cidade tem de si mesma, sendo os fatos históricos expressos e identificados em 
seu traçado, edifícios e monumentos. 
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A cidade é vista como uma grande obra, identificável na forma e no 
espaço, mas essa obra pode ser apreendida através de seus trechos, de 
seus diversos momentos [...]. O “locus”, assim concebido, acaba pondo 
em relevo, no interior do espaço indiferenciado, condições, qualidades 
que nos são necessárias para a compreensão de um fato urbano 
determinado. (ROSSI, 2001, p. 66)

Assim, o Morro da Capuava pode servir como um símbolo para a municipalidade. 
Esse locus amoenus, percorrido por tantas trilhas em tantos diferentes tempos e 
sobre o qual incidem aspectos distintos, sob múltiplas abordagens, serve como 
motivo para verificar a concepção proposta por ROSSI (2001, p.195) de que “[...] 
a cidade formou com seu território um corpo inseparável”, do ponto de vista da 
topografia e do reconhecimento por parte da população. O entendimento da 
relação entre a fixação das sociedades num determinado território e sua interpre-
tação do sagrado e do meio natural inclui o sentido de “lugar”.

A identificação de um lugar implica sua significação pelo homem, segundo TUAN 
(1983), destacando a distinção entre os conceitos de “espaço” e “lugar”, sendo o 
primeiro genérico e abstrato e o segundo específico, familiar. A partir da segurança 
e estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça 
do espaço e vice-versa. Além disso, se pensamos o espaço como algo que permite 
movimento, então lugar é pausa; a pausa permite que uma localidade se torne um 
centro de valor conhecido. (TUAN, 1983, p. 6) (grifo meu)

Ações humanas orientadas para a comunicação com o sagrado – proclamação de 
preces e cantos em voz alta, ajoelhar-se, agrupamentos em círculo de mãos dadas, 
recostar-se para a leitura de textos sagrados – que pareceriam estranhas em out-
ros pontos da cidade, ali tem permissão para acontecer. ELIADE (1992) também 
discorre sobre a constituição de espaços heterogêneos por suas características e 
diferenciados daquilo que chama “espaço profano”:

Para o homem religioso, o espaço não ê homogêneo: o espaço 
apresenta roturas, quebras; há porções de espaço qualitativamente 
diferentes das outras. [...] Quando o sagrado se manifesta por uma 

hierofania qualquer, não só há rotura na homogeneidade do espaço, 
como também revelação de uma realidade absoluta, que se opõe à não 
realidade da imensa extensão envolvente. A manifestação do sagrado 
funda ontologicamente o mundo. (ELIADE, 1992, p. 17)

Uso público no Morro da Capuava.

GIL FILHO (2002) complementa esse pensamento, afirmando que as propriedades 
ambientais constituem elas mesmas parte ativa na construção imagética e sim-
bólica dos lugares: “O espaço não é a cristalização do fenômeno, mas parte das 
possibilidades relacionais do mesmo. Assim, construímos imagens do espaço e 
atribuímos a elas as representações de nossa existência.” (GIL FILHO, 2002, p. 260)



3490 3491

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Ainda segundo GIL FILHO (2002) a geografia das religiões, possui duas distintas 
formas de abordar o tema do sagrado no território: baseando-se na influência da 
religião na percepção do homem sobre o mundo (perspectiva teológica); ou por 
meio dos efeitos e relações da religião com a sociedade, meio-ambiente e cultura 
(perspectiva antropológica).

[...] O espaço é relacional, ele é parte indissociável do processo de 
sacralização do mundo e não apenas seu receptáculo. [...] O espaço 
sagrado é a imagem da experiência religiosa cotidiana assim como sua 
própria referência. A Geografia do Sagrado está muito mais afeta à rede 
de relações em torno da experiência do sagrado do que propriamente às 
molduras perenes de um espaço sagrado coisificado. (GIL FILHO, 2002 
p.260)

EXPEDIÇÔES
A pesquisa busca discorrer sobre o pensamento patrimonial, o processo de tom-
bamento, recomendações e compromissos dos órgãos responsáveis por esse âm-
bito e sobre referências ao Morro da Capuava na literatura existente sobre Anápo-
lis, por meio dos autores de sua história, destacando-se a Passagem da Coluna 
Prestes pela localidade.

Reconhece-se a importância dos sítios históricos como relatos da cultura de de-
terminado povo e período. As diferentes formas de que o objeto de preservação 
pode constituir-se dificultam sua classificação, podendo este ser uma estrutura 
construída, uma escultura, etc. (formas materiais), como também um costume, 
um saber, etc. (formas imateriais). ROSSI (2001) considera ainda como constitu-
intes do fato urbano, a subjetividade e intuição de seus autores, que deram por 
fim sua conformação.

[A individualidade do fato urbano] começa no fato em si, na matéria 
e em suas vicissitudes, e na mente dos elaboradores desse fato. Ela 
consiste ainda no lugar que determina uma obra, em sentido físico, mas 
também e principalmente no sentido da escolha daquele lugar e da 

unidade indissolúvel que se estabeleceu entre o lugar e a obra. (ROSSI, 
2001, p. 164)

O pensamento acerca da preservação do presente histórico, expresso nas Cartas 
Patrimoniais, foi sucessivamente ampliando sua delimitação de interesse do ob-
jeto (monumento) ao meio no qual está inserido (paisagem). A Recomendação nº 
R (95) 9 define em seu artigo primeiro a paisagem, como constituída de um triplo 
significado cultural: a) modo como o território é percebido por um indivíduo ou 
comunidade; b) testemunho da relação entre indivíduos e meio ambiente; c) car-
acterização de culturas locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições.

Áreas de paisagem cultural – partes específicas, topograficamente 
delimitadas da paisagem, formadas por várias combinações de 
agenciamentos naturais e humanos, que ilustram a evolução da 
sociedade humana, seu estabelecimento e seu caráter através do tempo 
e do espaço e quanto de valores reconhecidos têm adquirido social e 
culturalmente em diferentes níveis territoriais, graças à presença de 
remanescentes físicos que refletem o uso e as atividades desenvolvidas 
na terra no passado, experiências ou tradições particulares, [...] ou pelo 
fato de ali haverem ocorrido fatos históricos.” (CURY, 2004, p. 331-2)

O Morro da Capuava tem sua importância reconhecida como um patrimônio 
tombado municipal, embora não consista de objeto construído. Sua valoração se 
dá enquanto local de privilegiada vista, ou seja, é pela interação entre atributos 
físico-geográficos e a subjetividade, individual e coletiva. Depende portanto das 
relações entre o lugar e o homem, o que vincula o conceito de monumento à eco-
logia e à psicologia. Nesse sentido, pode-se considerar que a “obra” neste caso, 
são as ações humanas (ainda que mentais, mas certamente imbuídas de caráter 
performático) que ali se operam: a pausa, os ritos, a prece, o contemplar. 

A Carta de Veneza, 1964, utiliza-se da dicotomia espiritual/secular para conceituar 
o valor dos monumentos históricos, seu vínculo com a cultura que lhe dá origem e 
sua presença no tempo, reforçando o compromisso de transmiti-los ao futuro. O 
artigo primeiro da mesma Carta destaca a diferença entre a relevância e a escala 
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do que se denomina monumental; devendo ser protegidos os bens em função 
de sua significação histórica ainda que as dimensões sejam modestas. Já o texto 
conhecido como Normas de Quito também aborda a definição de monumento, 
englobando a paisagem natural como um possível componente do bem patrimo-
nial. Entretanto, 

Os lugares pitorescos e outras belezas naturais [...] não são 
propriamente monumentos [...]. A marca histórica ou artística do 
homem é essencial para imprimir a uma paisagem ou a um recinto 
determinado essa categoria específica. (In: CURY, 2004, p. 106)

A Recomendação de Paris, por sua vez, aborda o caráter visual do sítio como ponto 
de interesse para a valoração do objeto como bem a ser preservado: 

[...]Os sítios isolados e de pequenas dimensões, naturais ou urbanos, 
assim como porções de paisagem que apresentam um interesse 
excepcional [...]. Deveriam ser igualmente protegidos por lei os terrenos 
de onde se aprecia uma vista excepcional e os terrenos e imóveis que 
cercam um monumento notável. (In: CURY, 2004, p. 86) 

O primeiro registro do Morro da Capuava como bem patrimonial se dá pela Lei 
Municipal nº 2.511 de 1997, que determina a proteção “do espaço territorial e 
seus componentes [...] naturais ou não, que constituem o conjunto”. Contudo, por 
alguma arbitrariedade política, tal lei é revogada no texto da Lei nº 2.913, de 2002. 
A primeira medida de retificação da anulação do tombamento aparece no texto 
da Lei nº 3.171, de 2005, comprometendo-se assim a prefeitura a retomar os pro-
cessos de salvaguarda deste e de outros bens, o que é efetivado por meio da Lei 
nº 3.882, de 2016.

É também bastante referida a passagem da coluna Costa/Prestes por Anápolis 
neste local. A cidade tem sua história marcada por passagens e migrações, de 
diversas motivações e proveniências, à depender da época em que ocorrem. A 
pesquisa realizada buscou a ocorrência de menções ao Morro da Capuava entre 
os principais autores da história do município, registros dos eventos do sítio em 

questão, bem como a origem das práticas devocionais que ali ocorrem; atenden-
do assim os valores determinados na Resolução de São Domingos, que estabelece 
a importância do estudo da área em suas diversas instâncias. Diz:

Os problemas de preservação [...] obrigam a um trabalho prévio de 
investigação documental [...] devendo levar-se a cabo estudos integrais 
para resgatar a maior quantidade de dados relacionados com a história 
do sítio. Respaldados na noção de centro monumental, tais estudos 
deverão ser estendidos à proteção dos valores tradicionais e naturais da 
área em questão. (In: CURY, 2004 p. 196)

Haydée Jayme Ferreira, principal biógrafa do município, é a primeira a relatar em 
“Anápolis, sua vida, seu povo” (1979), a área do Morro da Capuava (então fora do 
perímetro urbano do município) por ocasião e como palco da passagem da Colu-
na Prestes e local de batalha; o que vem a narrar com impressionantes detalhes 
(nomes de civis, políticos e militares, datas e momentos do dia dos acontecimen-
tos). Apresenta-se uma síntese do relato:

Em julho de 1925, a Coluna Miguel Costa-Prestes, em sua arrancada 
para o Norte do País, esteve nas cercanias de Anápolis. Formavam 
essa coluna: – o comandante general Miguel Costa, coronel Luiz Carlos 
Prestes, [...] e civis que aderiram ao movimento. [...] Para o regresso à 
cidade, foi-lhes dado salvo-conduto. Perseguidos pela polícia mineira, 
os revoltosos tomaram o rumo Norte do País. Em setembro de 1926, 
voltando do Norte, estiveram novamente em Anápolis [...] travou-se forte 
combate em suas imediações. Rechaçados pela polícia, os revoltosos 
fugiram novamente, em direção ao Norte. [Os policiais] prenderam 
um revoltoso, a quem o coronel Pedro Dias mandou fuzilar, num local 
situado entre o Morro da Capuava e a atual Vila Jayara. (FERREIRA, 1979, 
p. 47- 49)

Amador de Arimathéa em seu livro “ANÁPOLIS - Suas Ruas - Seus Vultos - Nos-
sa História” conta ainda: “um homem rompia a cavalo o pedregoso elevado do 
Capuava, naquele tempo distante do povoado de Sant´Ana, [...] para avisar a Car-
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los Prestes que a Tropa de Minas estava chegando para um combate inevitável.” 
(ARIMATHÉA, 2007, p. 262-3)

Revalino A. Freitas também se refere a Passagem da Coluna Prestes em seu livro 
“Anápolis, passado e presente” (1995), mas não o relaciona ao espaço do Morro 
da Capuava. Por sua vez, conta como, em 1957, houve uma iniciativa popular de 
erguer no lugar um Cristo Redentor, incentivada pelos meio de comunicação e 
apoiada por muitas pessoas. A ideia, entretanto, caiu no esquecimento. Tal episó-
dio permite a hipótese de que as características do lugar sempre lhe valeram um 
caráter simbólico-transcendente. (FREITAS, 1995, p. 131)

O valor patrimonial do Morro da Capuava lhe era atribuído mesmo antes de rece-
ber um tratamento paisagístico, sendo o único bem tombado municipal que não 
corresponde à categoria “edifício”. Não havendo o elemento construído, poderia 
ser considerado apenas uma região topograficamente diferenciada da cidade. 
Tampouco o seu aspecto natural como remanescente do cerrado e local de na-
scentes lhe valeria isoladamente o valor de um bem tombado. É certamente o uso 
público que lhe confere tal relevância, que, se pode dizer, é duplamente imaterial; 
a) porque não edificado, b) porque as práticas ali realizadas dizem respeito a cos-
tumes e modos tradicionais.

O Plano Diretor do Município de Anápolis, menciona oportunidades geradas pelo 
crescente turismo religioso, de negócios e cultural já existente no Município, sen-
do o Morro da Capuava contado entre os pontos turísticos potenciais. Destaca-se 
ainda o projeto realizado pela prefeitura no ano de 2016, em reconhecimento da 
relevância do local para os citadinos, sendo alguns méritos da intervenção realiza-
da: a aquisição de terrenos particulares para a ampliação da área pública, estacio-
namento, provisão de banheiros, pavimentação e plantio de árvores.

Reurbanização, projeto executado pela prefeitura. Dezembro de 2016.

ORIGENS
A região do Morro da Capuava além do referido valor de lugar de devoção e 
memória, possui importância ambiental, uma vez que as nascentes que ali se en-
contram pertencem a região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio João 
Leite, que abastece a cidade de Goiânia. A reconstituição da vegetação necessária 
à conservação das nascentes é portanto de interesse intermunicipal e estadual, 
previsto em legislação específica. 

Pela contemplação do mundo, o homem é capaz de discernir o sagrado. Segundo 
ELIADE (1992, p. 59), para o homem religioso “o “sobrenatural” está indissoluvel-
mente ligado ao “natural”; a Natureza sempre exprime algo que a transcende. 
Igualmente pode-se investigar a importância dos acontecimentos históricos ali 
ocorridos para as transformações espaciais subsequentes. 

Uma vez compreendido como lugar de interesse para usufruto de seus frequenta-
dores e como importante artefato histórico e geográfico da cidade, empreende-se 
a pesquisa do entorno físico imediato do espaço do Morro da Capuava, depa-
rando-se com dois principais tópicos ambientais: o abastecimento hídrico (que 
anualmente se mostra deficiente, sobretudo no fim do período de estiagem) e a 
preservação de áreas remanescentes de Cerrado.

O autor Aziz Ab’Sáber em seu livro “Domínios de Natureza no Brasil – Potenciali-
dades Paisagísticas” define em termos gerais o ambiente do Planalto Central, res-
saltando as qualidades das visuais amplas obtidas nos altos relevos:
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Terraços cascalhentos, mal definidos nas vertentes. [...] Enclaves de 
matas em manchas de solos ricos ou em áreas localizadas de nascentes 
ou olhos d’água perenes [...] formando “capões” de diferentes ordens de 
grandeza espacial. [...] Por toda a parte, visuais notáveis do pôr-do-sol, 
no largo horizonte do Planalto. (AB’SÁBER, 2003, p. 18-9)

A estrutura superficial das áreas mais elevadas é constituída por solos pouco 
profundos e por fragmentos de material rochoso, dispostos caoticamente na su-
perfície. Sendo de menor permeabilidade, essas coberturas possuem maior vul-
nerabilidade à erosão, o que é agravado quando ocorre em declives acentuados, 
sobretudo se lhes falta a cobertura vegetal. A supressão do revestimento vegetal 
primário para dar lugar a espaços agrários e o desenvolvimento e subdesenvolvi-
mento periurbanos, são as principais ações antrópicas que ameaçam os ecoss-
istemas, notadamente nos países em desenvolvimento, e no caso brasileiro, o 
cerrado.

O relatório ambiental elaborado à época da construção da represa do Rio João 
Leite alertava para as áreas de maior risco de erosão, localizadas nas proximi-
dades de Anápolis e Goianápolis. Os principais agentes promotores de atividades 
erosivas correspondem aos barreiros, trilhas de gado, plantio agrícola e de eu-
calipto sem adoção de práticas conservacionistas ou manejo adequado. 

O estudo das modificações dos componentes paisagísticos regionais (AB’SÁBER, 
2003 p. 43), aponta para três diretrizes básicas para a proteção do patrimônio 
genético do cerrado, que refletem diretamente na área do Morro da Capuava, 
suas imediações e seu papel como barreira à expansão da cidade:

a) A preservação de percentuais significativos de cerrados e cerradões, localizados 
em abóbadas de interflúvios, transformando-os em verdadeiros bancos genéticos 
dos cerrados;

b) Conservação de faixas de cerrados e campestres nas baixas vertentes de cha-
padões, com centenas de metros de largura, conforme cada caso, a fim de que o 

manejo das terras de cultura não interfira no frágil equilíbrio da faixa de contato 
entre vertentes e fundos de vales com florestas de galeria;

c) Congelamento ao máximo possível de uso dos solos nas faixas de matas de 
galeria, visando à preservação múltipla dos corredores aluviais de florestas biodi-
versas, assim como das veredas existentes à sua margem. 

Refletir a respeito dos processos de interação entre homem e ambiente, adquire 
conotação espiritual. Vincula-se assim ao aspecto predominante no que se refere 
ao Morro da Capuava, seu uso religioso. Daí a relevância de entender o bioma do 
Cerrado de modo amplo, e suas implicações paisagísticas.

Como constituintes dos atributos do sítio, a paisagem natural (zona rural) circun-
dante e o horizonte distante, relevo, flora e fauna, cadeia de montanhas no hor-
izonte, nuvens e arrebol; são todos objetos de apreciação contemplativa e sua 
conservação tem esse duplo aspecto: ambiental e transcendente. Parecem con-
ciliar-se aqui certa beleza e certa feiura cênica, um aspecto raquítico de impres-
sionante resistência, uma aridez superficial a esconder ricos recursos, secretos.

Esta impressão que o homem tem da ordem natural influencia sua visão de mun-
do, sua “cosmovisão”. Como ser atuante e participante da criação divina, capaz de 
modificar seu habitat, o faz a partir da percepção que tem de sua relação com o 
mundo físico (natural) e o imaterial (sagrado). O homem tenta significar seu lugar, 
a partir de suas experiências, a fim de criar um imago mundi ou um microcosmo:

[...]o homem deseja fazer a estrutura natural mais exata. Isto é, ele quer 
visualizar seu “modo de entender” a natureza, dando “expressão” à base 
de apoio existencial que conquistou. [...] onde a natureza se mostra 
“centralizada”, ele erige um marco; onde a natureza indica uma direção, 
ele faz um caminho. (NORBER-GSCHULZ, 1976 p. 453)
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Nesse sentido, o homem não se situa apenas na realidade imediata dos fatos, 
mas exercendo a função simbólica, significa os fenômenos, molda sua linguagem 
e manifesta-se culturalmente. Assim, 

A simples contemplação da abóbada celeste é suficiente para 
desencadear uma experiência religiosa. O Céu revela se infinito, 
transcendente. [...] os deuses manifestaram as diferentes modalidades 
do sagrado na própria estrutura do Mundo [...], o sentimento religioso 
da transcendência divina é incitado pela própria existência do Céu. 
(ELIADE, 1992, p. 60)

NORBERG-SCHULZ (1976 p. 453), indica ainda que sendo o homem também parte 
da criação natural, a cosmovisão que adquire da percepção ambiental influencia 
seu modo de ser e agir bem como seu entendimento de si. “[...] o homem tem de 
simbolizar seu modo de entender a natureza (inclusive ele mesmo). A simbolização 
implica “traduzir” para outro meio um significado experimentado. O sentido de 
“habitar” se refere à relação entre o homem e o lugar. “Pertencer a um lugar quer 
dizer ter uma base de apoio existencial em um sentido cotidiano concreto.” (NOR-
BERGSCHULZ, 1976, p. 459)

Segundo o estudo das religiões comparadas, esses aspectos não se restringem a 
uma religião, ou instituição, mas são inerentes à condição humana.

“[...]Todos esses locais guardam, mesmo para o homem mais 
francamente não-religioso, uma qualidade excepcional, “única” [...]. 
Até a existência mais dessacralizada conserva ainda traços de uma 
valorização religiosa do mundo.” (ELIADE, 1992, p. 18)

O caráter que distingue os lugares nos serve como referências simbólicas, mas 
também como formas de orientação no espaço. Assim, os conceitos de identifi-
cação e orientação, constituem-se como necessidade fundamental para o estabe-
lecimento das comunidades humanas, das estruturas sociais, bem como a cultura.

O homem religioso é sedento do ser. O terror diante do “Caos” que 
envolve seu mundo habitado corresponde ao seu terror diante do 
nada. O espaço desconhecido que se estende para além do seu 
“mundo”, espaço não cosmizado porque não-consagrado, simples 
extensão amorfa onde nenhuma orientatio foi ainda projetada e, 
portanto, nenhuma estrutura se esclareceu ainda – este espaço profano 
representa para o homem religioso o não-ser absoluto. (ELIADE, 1992, p. 
36-7)

É preciso estabelecer a diferença entre lugar e cena; de modo a compreender a 
hierarquia de valor nos espaços do Morro da Capuava e entorno. O sentido do 
lugar é “[...] demonstrado quando as pessoas aplicam seu discernimento moral e 
estético aos sítios e localizações” (TUAN, 1983, p. 410).

Uma cena pode ser um lugar, mas a cena em si não é um lugar. Falta 
-lhe estabilidade: é da natureza da cena mudar a cada mudança 
de perspectiva. A cena é definida por esta perspectiva, o que não é 
verdadeiro para o lugar: é da natureza do lugar aparecer como tendo 
uma existência estável, independente de quem o percebe. (TUAN, 1983, 
p. 411)

Assim, a importância do Morro da Capuava excede a vista que oferece, mas con-
stitui-se dela como parte de seu caráter. A despeito do entendimento físico-ambi-
ental do espaço, a compreensão total de um território envolve a compreensão de 
seu caráter específico, sua “atmosfera”, de seu valor reconhecível ainda que não 
facilmente descrito. 

Sendo totalidades qualitativas de natureza complexa, os lugares não 
podem ser definidos por meio de conceitos analíticos, “científicos”. Por 
uma questão de princípio, a ciência “abstrai” o que é dado para chegar 
a um conhecimento neutro e “objetivo”. No entanto, isso perde de vista o 
mundo-da-vida cotidiana, que deveria ser a verdadeira preocupação do 
homem em geral e dos planejadores e arquitetos em particular. [...] todo 
caráter consiste em uma correspondência entre o mundo externo e o 
mundo interno, entre o corpo e a alma. (NORBERG-SCHULZ, 1976, p.445)
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EPIFANIA
Valendo-se das tipologias de “lugares naturais arquetípicos” estabelecidas por 
NORBERG-SCHULZ (1980), reconhece-se no Morro da Capuava a visão do horizon-
te rural que invoca “um passado distante, que é vivenciado mais emocionalmente”, 
onde a subjetividade é vivenciada introspectivamente, associada a memórias par-
ticulares. Isso se alinha à Paisagem Romântica (cujo arquétipo é a floresta nórdica).

Da Paisagem Clássica (cujo modelo é o Mediterrâneo grego) apenas na estação 
úmida e em dias claros, o Morro da Capuava possui “uma luz forte igualmente 
distribuída”, “um ar transparente” “de coisas palpáveis”, “equilíbrio entre o céu e a 
terra”, onde o homem “está onde está, e olha para a natureza como um comple-
mento amigável para si próprio”.

Mas é certamente da Paisagem Cósmica (cujo arquétipo é o deserto) que a Pais-
agem do   Cerrado e do Morro da Capuava apresenta o maior número de ele-
mentos: “extensão monótona, poucos e simples fenômenos”, “a imensa abóbada 
envolvente do céu sem nuvens”, “uma ordem caracterizada pela permanência”, 
“proclama a unidade, manifestação do absoluto”, “dimensão do tempo sem am-
biguidades”. Tal paisagem serviu de origem ás religiões monoteístas, diz NOR-
BERG-SCHULZ (1980), para quem as paisagens influenciam os significados e con-
teúdos existenciais.

Vista do Morro da Capuava na paisagem anapolina

Neste meio, o homem necessita um oásis para poder habitar, “um lugar íntimo 
dentro do macromundo cósmico”. Entende-se que a imagem atual da Paisagem 
do Morro da Capuava constitui-se das características ambientais, tal como perce-
bidas pelo homem; bem como da história do lugar manifesta nas expressões hu-
manas sobre o território, seu histórico de ocupação e manifestações particulares.

APROXIMAÇÂO
Com isso, entende-se a necessidade de conciliar valores históricos, ambientais 
e religiosos ao intervir no espaço do Morro da Capuava e sua área circundante. 
O valor imaterial dos elementos culturais que participam na constituição e im-
portância de um patrimônio (compreendendo-se aqui também o caráter sagrado 
de que fala Mircea Eliade), são salientados no texto da Conferência de Nara: 

A diversidade de culturas e patrimônios no nosso mundo é uma 
insubstituível fonte de informações a respeito da riqueza espiritual e 
intelectual da humanidade. [...] Todas as culturas e sociedades estão 
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arraigadas em formas e significados particulares de expressões tangíveis 
e intangíveis, as quais constituem seu patrimônio e que devem ser 
respeitadas. (In: CURY, 2004, p. 320)

Permite-se portanto considerar o Morro da Capuava como sítio de interesse 
histórico-cultural pela totalidade de suas características: a particularização do 
lugar como lugar de hierofania, fato este antigo e ininterruptamente atualizado; 
suas propriedades espacial-geográficas; e em decorrência da dos fatos históricos 
ocorridos ali. 

Em geral, um lugar é dado como esse caráter peculiar ou “atmosfera”. 
Portanto, um lugar é um fenômeno qualitativo “total”, que não se pode 
reduzir a nenhuma de suas propriedades, como as relações espaciais, 
sem que se perca de vista sua natureza concreta. (NORBERG-SCHULZ, 
1976, p. 445)
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RESUMO
O monitoramento e tratamento das patologias nos edifícios históricos resultam no 
adiamento de intervenções maiores de restauro, minimizando a perda de elementos 
construtivos formadores do documento edificado. Quando a edificação abriga um 
acervo cultural, a falta de ações preventivas aumenta os riscos para preservação 
do edifício e também da coleção. A partir do diagnóstico de conservação realizado 
nos ambientes da Casa Museu Carlos Scliar, apresentamos uma metodologia 
para identificação de patologias e agentes de deterioração. A Casa Museu Carlos 
Scliar ocupa uma edificação com características da arquitetura colonial brasileira, 
construída às margens do Canal do Itajurú na cidade de Cabo Frio, Região dos 
Lagos do Rio de Janeiro. A casa, adquirida pelo pintor Carlos Scliar em estado de 
arruinamento no ano de 1965, foi reconstruída e ampliada, com critérios que 
valorizam o repertório arquitetônico colonial, e abrigou a residência e ateliê do 
artista até o ano de sua morte em 2001. Aberta para a visitação pública em 2004 
caracteriza-se como um Museu Casa Histórica, onde foi mantida a ambientação 
deixada por Scliar, e nas paredes de pedra e cal encontram-se obras dos principais 
pintores da arte contemporânea brasileira. O objetivo deste trabalho é discutir as 
possibilidades de identificação dos riscos para preservação deste conjunto, a partir 
da identificação dos elementos construtivos da edificação, suas características e suas 
vulnerabilidades diante dos agentes climáticos de deterioração da região onde se 
localiza, bem como das novas relações estabelecidas a partir de seu novo uso como 
espaço para o público. 

Palavras-Chave: Casa Museu, riscos, acervo
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Introdução
Este trabalho, tem por objetivo descrever as patologias encontradas na Casa Mu-
seu Carlos Scliar, construída com materiais e técnicas da arquitetura colonial, situ-
ada em uma região de restinga e as margens de um canal de águas salgadas. A 
situação se agrava pelo fato da edificação abrigar acervo pictográfico e documen-
tal de importantes momentos históricos do Brasil do século XX. 

Trata-se de um sobrado de composição simples com sua fachada junto ao limite 
do terreno, seguindo os preceitos da arquitetura portuguesa trazida ao Brasil, na 
qual as casas eram erguidas sem afastamento para a calçada e ocupando toda 
testada do lote em terrenos estreitos e longos. Havendo passado por período de 
arruinamento completo, o sobrado foi restaurado com critérios de preservação. A 
fachada principal é dotada de duas alas contíguas: um sobrado histórico restau-
rado na década de 1960 e uma casa térrea também histórica adquirida na década 
de 1970, fruto da intervenção para ampliação do sobrado.

O Instituto Cultural Carlos Scliar, fundado em 21/06/2001, com sede na casa que 
serviu de principal moradia e ateliê de trabalho do pintor, na cidade de Cabo Frio 
no interior do estado do Rio de Janeiro é pessoa jurídica de direito privado, de 
caráter cultural, sem fins lucrativos. Sua missão é divulgar a obra do pintor Carlos 
Scliar, promover a pesquisa, estudos, defesa, difusão e divulgação da cultura em 
todas as suas formas de manifestação, além de dar acesso à população aos acer-
vos pictórico, bibliográfico e documental da Instituição.

A casa foi aberta em 2004 para a visitação pública e desde então passou a ser 
denominada como Casa Museu Carlos Scliar. Em 25 de março de 2011 a Casa com 
todo o seu acervo foi tombada pelo município através do decreto n° 4.378.

Encontramos nesta casa, invólucro protetor do acervo, o desafio da elaboração de 
um plano de ação que minimize os riscos de deterioração do edifício e por conse-

qüência a ameaça de danos ao acervo nele abrigado, considerando ainda tratar se 
de um espaço de uso público. 

Cuide bem de seus monumentos, e não precisará restaurá-los. Algumas 
chapas de chumbo colocadas a tempo num telhado, algumas folhas 
secas e gravetos removidos a tempo de uma calha, salvarão tanto o 
telhado como as paredes da ruína.[...] Conte as suas pedras como se 
fossem as joias de uma coroa; coloque sentinela em volta dele como nos 
portões de uma cidade sitiada [...] e muitas gerações ainda nascerão e 
desaparecerão sob a sua sombra. (RUSKIN, 2008)

O estudo trata do levantamento de danos da edificação, realizado através da car-
acterização dos elementos construtivos do edifício, das ações climáticas da região, 
da composição do solo e das características do entorno urbano. A caracterização, 
associada ao comportamento demonstrado nas patologias encontradas, permiti-
ram a identificação dos principais fatores intervenientes na edificação tendo como 
resultado o mapeamento de danos e avaliação dos riscos e este servirá de base 
para a realização do plano de ação de conservação preventiva do Museu.

Localização
A Casa Museu Carlos Scliar está localizada na Região do Lagos, na cidade de Cabo 
Frio no estado do Rio de Janeiro. Situada na costa nordeste do Estado do Rio de 
Janeiro, a região de Cabo Frio tem sido considerada um “enclave” fitogeográfico, 
com um clima mais seco que o restante do litoral fluminense, reduto de vegetação 
semelhante à caatinga, dominada por florestas Xeromórficas, Cactaceae e Brome-
liaceae. A região é caracteriza-se pelos ventos constantes, em especial o leste com 
elevada umidade relativa. 

O Museu encontra-se instalado na área de restinga da cidade, uma região de solo 
arenoso que represa a Laguna de Araruama, com 220 Km² de superfície e 39,7 Km 
de extensão máxima, é o maior ecossistema lagunar hipersalino do mundo.
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Figura 1: Vista aérea da cidade de Cabo Frio 2006 com indicação da localização do museu casa. 

Fonte, Galiotto.

A personalidade
Scliar foi um importante artista plástico brasileiro, trabalhou como ilustrador, 
cenógrafo, roteirista e designer gráfico. Personalidade multifacetada, humanista, 
engajado politicamente, participou ativamente de importantes manifestações e 
acontecimentos ocorridos em nosso país no século XX. Nasceu em Santa Maria no 
Rio Grande do Sul em 1920. Aos 15 anos, expõe pela primeira vez, em uma mostra 
coletiva em Porto Alegre. Na década de 1930, com 20 anos,é acolhido pelo grupo 
de modernistas liderado por Mario e Oswald de Andrade, além iniciar sua amizade 
com Jorge Amado. Em 1940, realiza sua primeira mostra individual de pintura na 
cidade de São Paulo.

Em 1943, quando Scliar é convocado para fazer parte da FEB - Força Expedicionária 
Brasileira, o escritor Jorge Amado publica no jornal “O Imparcial” [1]a seguinte 
matéria, que descreve a personalidade combativa do artista: 

[1] Entre dezembro de 1942 e outubro de 1944, Jorge Amado publicou as crônicas da Hora da Guerra, no 

Jornal “O Imparcial” de Salvador, Bahia. Tais publicações traduziam as inclinações políticas de seu autor. Fonte:  

Sua arte sempre teve um conteúdo social, sempre foi arma dos mais 
pobres e necessitados. Nem podia deixar de ser assim, já que esse 
brasileiro loiro do Rio Grande do Sul é filho de imigrantes chegados da 
Rússia num distante dia e que fizeram toda a escala do trabalho duro 
na terra adotiva. Trazia Scliar no sangue o desejo das reivindicações. 
Sua pintura é qualquer coisa de muito séria na nossa arte moderna. 
(...) Vai agora cumprir seu dever de brasileiro e de anti-facista como 
soldado do Corpo Expedicionário. (...) O jovem discutidor vai lutar contra 
os nazistas com rifle e metralhadora. Isso ajudará a que seus quadros 
sejam no futuro, armas ainda mais mortíferas contra a opressão. Armas 
da liberdade e da dignidade do homem. (AMADO,1943).

A década de 1940 marca também o momento em que Scliar filia-se ao Partido Co-
munista Brasileiro. O Partido representava as aspirações da humanidade, sua luta 
contra o nazi-fascismo no Brasil e no mundo atraiu a simpatia de parcelas signif-
icativas da intelectualidade brasileira, entre eles: Carlos Drummond de Andrade, 
Jorge Amado, Cândido Portinari e Manuel Bandeira. Em 1946 CarlosScliar ilustrou 
o romance Seara Vermelha de Jorge Amado, em um momento de retomada das 
atividades editoriais do partido.O PCB publicava também o Momento Feminino, Ter-
ra Livre, Fundamentos, Emancipação, Divulgação Marxista, Revista do Povo, Horizonte, 
Paratodos, Literatura, esta última era composta por Álvaro Moreyra, Aníbal Mach-
ado, Arthur Ramos, Graciliano Ramos, Orígenes Lessa e Manuel Bandeira. A partir 
de 1950, Scliar junto com a poetisa Lila Ripoll e do artista Vasco Prado ingressou 
no Conselho de Redação da revista cultural Horizonte para a reformulação do 
conteúdo que passaria a atender às diretrizes do realismo-socialista.

Na década de 1950, junto com amigos gaúchos Glauco Rodrigues, Glênio Bianch-
etti e Danúbio Gonçalves, cria o Clube de Gravura de Bagé e inicia um movimento 
cujo objetivo era tornar acessível a arte ao povo brasileiro. Seu domínio das artes 
gráficas o levou, neste período, a exercer o cargo de diretor gráfico da revista 
“Senhor”[2].

Acervo Fundação Casa de Jorge Amado

[2] O projeto da revista surgiu em 1958, quando o jornalista Nahum Sirotsky, então diretor da revista Manchete, 
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Reconhecido internacionalmente, Scliar passa a dedicar-se integralmente à arte.
Sua obra é marcada pela preocupação e envolvimento com as questões políti-
co-sociais de sua época. Participa ativamente dos movimentos reivindicatórios de 
artista e intelectuais, além daqueles de caráter mais amplo que mobilizam a so-
ciedade brasileira em geral.  Como, por exemplo,um dos acontecimentos mais im-
portantes da História do nosso país: a Passeata dos 100 mil, manifestação popular 
de protesto contra a Ditadura Militar no Brasil, ocorrida nas ruas do centro do Rio 
de Janeirono dia 26 de junho de 1968.

A partir do final da década de 1960, durante a ditadura, Scliar busca com seu tra-
balho induzir o público à reflexão e insere nas suas obras as palavras: “Pergunte 
Sempre” e “Pense”, ambas de 1975. Scliar explica o porque: “Queriam pensar por 
nós, subestimando a capacidade e a inteligência do nosso povo”. 

Carlos Scliar em suas últimas décadas de produção artística aprofunda temas e 
técnicas, ao mesmo tempo em que retrabalha suas obras obtendo novos resul-
tados.  Sua trajetória nos permite afirmar que sua produção é decorrente de um 
trabalho ininterrupto,compreendido pela liberdade e respeito que tratava seu tra-
balho artístico e suas lutas pelo comprometimento do homem com o mundo que 
nos cerca. Mesmo no final de sua vida segue incansável em sua atividade, deixan-
do para o acervo do museu, o registro de sua obra em telas, desenhos e documen-
tos que retratam sua atuação como artista companheiro da humanidade. 

Scliar tinha duas casas ateliê, uma em Ouro Preto outra em Cabo Frio, na qual 
manteve seu acervo e sua principal moradia.

Meu trabalho passava a depender dos estímulos diversos que me 
produziam dois locais tão diversos como Ouro Preto – com suas 

foi convidado pelos donos da editora de livros Delta Larousse para criá-la. Durou apenas cinco anos, entre 1959 

e 1964. Sirotsky esteve à frente da publicação apenas durante os três primeiros anos (1959 a 1961). Para montar 

a revista, o jornalista atraiu nomes de porte, como Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, e lançou talentos 

como Paulo Francis e Sérgio Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, Glauco Rodrigues e Carlos Scliar. Fonte: 

Acervo Instituto Cultural Carlos Scliar (ICCS)

montanhas, densidade, dor, tensão – e Cabo Frio – com suas praias, 
dunas, serenidade, doçura, horizontalidade. (...) Ao que parece estou 
me firmando mais em Cabo Frio, apesar de todos os percalços que 
devem enfrentar nesta cidade todos os que amam esta região e pensam 
que sua beleza e condições de vida devam ser preservadas para sua 
população. (SCLIAR,1988).

Figura 2 - Foto de Scliar no ateliê em 1987. Fonte: acervo Instituto Cultural Carlos Scliar (ICCS)

A criação do museu
Scliar morre em 2001, no mesmo ano em que é criado o Instituto Cultural que leva 
seu nome. Aberta ao público em 2004, o museu casa mantém a ambientação dos 
espaços deixada por Scliar: seus objetos pessoais, o acervo documental, gravuras, 
desenhos e além das obras de seu patrono, fazem parte da coleção obras dos 
amigos: Pancetti, Djanira, Cildo Meirelles, Di Cavalcanti, Bonadei, entre outros.

Segundo a definição do Conselho Internacional de Museus 

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço 
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 
conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial 
da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite.
(ICOM, 2007)
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Para descrevermos a Casa ateliê Carlos Scliar, trataremos esta tipologia de mu-
seu como a relação do patrimônio material com o imaterial, plena de intangibili-
dades quando, tanto a casa quanto os objetos tratam da imaterialidade oriunda 
da vivência da pessoa que ocupou aquele espaço. 

O conceito legal de patrimônio cultural, segundo o Direito brasileiro, encontra-se 
delineado no artigo 216 da Constituição Federal, combinado aos artigos 225 e 215, 
como conjunto de bens culturais preserváveis mediante a tutela jurídica estatal.
Em 2003, com a Conferência da UNESCO em sua 32º sessão, em Paris, foi aprova-
da a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, tendo por 
fim a proteção e o respeito ao patrimônio cultural imaterial deste bem e de seu 
reconhecimento recíproco, cooperação e assistência internacionais. Em seu artigo 
2º, trouxe a definição de Patrimônio Cultural Imaterial:

Práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes 
são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, 
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração 
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos 
em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de 
sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. (UNESCO, 2003).

A conservação preventiva
Na terminologia determinada pelos membros doInternationalCouncilofMuseums 
–Committee for Conservation (ICOM-CC), de 2008, em Nova Delhi, o campo da con-
servação possui três linhas: a conservação preventiva, que propõem diretrizes no 
que diz respeito ao ambiente, assim como manuseio, armazenagem e transporte, 
analisando os riscos de uma obra individualmente ou de todo o acervo enquan-
to conjunto; a conservação curativa,que é um conjunto de intervenções que se 
propõe a deter os danos ou a reforçar a estrutura de uma ou mais peças; e na 

restauração, que abrange procedimentos na peça, refletindo na função da obra 
esobre seu valor histórico e estético. 

Essas linhas podem se tornar reducionistas ou por demais acadêmicas.  Na práti-
ca, as categorias se integram e se justapõem. Todas estas categorias trabalham 
em prol da preservação, independentemente de suas divisões teóricas. 

No sentido de promover uma breve linha do tempo da restauração a partir do 
século XIX, através dos seus teóricos e das descobertas da ciência, em primeiro 
lugar faz-se importante citar as correntes principais que se confrontaram: uma 
intervencionista, de Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, que prevalece na Europa; e 
outra, antintervencionista, de John Ruskin, mais utilizada na Inglaterra.

Ruskin entende que o original deve sofrer apenas pequenas intervenções e ser 
preservado ao máximo, sendo definitivamente contra a reconstituição ou a cópia, 
considerando, inclusive, a possibilidade de perda do original. “Éimpossível restau-
rar [...] aquele espírito que se comunica através da mão do artífice, nãopode ja-
mais voltar à vida”(RUSKIN, 2008. p.80). 

Em outro viés, Viollet-le-Duc entende como importante manter a uniformidade 
de estilo, lançando mão de substituições ou retirando registros da passagem do 
tempo. Para o autor “[...] restaurar um monumento não é apenas reconstruí-lo, 
repará-lo ou refazê-lo, mas restabelecer um estado completo que pode jamais ter 
existido” (VIOLLET -LE-DUC, 2008. p.17). 

Na Itália, no final do XIX, surge uma via do meio liderada por Camillo Boito com seu 
conceito de”restauro moderno” e Luca Beltrami que defende o”restauro histórico”. 
Boito afirma serem mais importantes ações ligadas a conservação, deixando or-
estauro como alternativa final e feita de maneira a diferenciá-lo do original, sendo 
a documentação entrando como um dos elementos do  processo (BOITO, 2002).

Muñoz Viñas, em sua obra Teoria Contemporânea da Restauração de 2003, 
propõem princípios para uma nova ética da restauração buscando definir novos 
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conceitos e funções.  Importante salientar que, para o autor, ar estauração cum-
pre uma função simbólica, atuando nos objetos do ponto de vista de seu valor 
simbólico que pode fazer parte da coletividade ou de uma pessoa no singular. 
Vinãs critica questões cruciais, consideradas até então o tripé da restauração, a 
autenticidade, a legibilidade e a reversibilidade. Critica ainda a restauração cientí-
fica, chegando a afirmar que esta valoriza mais os materiais empregados e os 
processos de deterioração do que os próprios originais com seus significados e 
valores simbólicos.

A coleção 
O museu abriga o acervo ligado aos diversos apectos da vida privada e pública 
de Carlos Scliar representado nas pinturas, desenhos, gravuras, matrizes, fotogra-
fias, esculturas, mobiliário, indumentária, objetos pessoais, livros, correspondên-
cias, recorte de jornais e periódicos. Sua formação deve-se aos itens reunidos por 
Scliar, com início na década de 1930, e continuado pela instituição por meio de 
coleta e doações. 

Krysztof Pomian define a coleção como “todo conjunto de objetos naturais ou ar-
tificiais, mantidos temporariamente ou definitivamente fora do circuito de ativ-
idades econômicas, submetido a uma proteção especial em um lugar fechado, 
mantido com este propósito, e exposto ao olhar” (POMIAN, 1987).

Segundo Bruno Brulon, os museus da atualidade não se definem mais apenas 
pelo conhecimento transmitido por suas coleções ou pelo modo adotado para 
organizá-las e apresentá-las:

(...) os sistemas de classificação vêm sendo alterados em benefício 
das relações possíveis que um mesmo objeto pode estabelecer com 
diferentes disciplinas ou abordagens museológicas.(...) A capacidade 
de uma “obra” de transitar simultaneamente no universo museal e 
em diversos outros universos sociais – como o utilitário ou o ritual (...) 
(BRULON, 2015)

Nesse sentido,incorporamos a edificação histórica como item da coleção mu-
seológica. Modificado o contexto para o qual foi originalmente concebida e que, 
sem eliminar sua representação primeira, incorpora novas funções. 

O acervo pictográfico da instituição abrange uma parcela representativa da obra 
artística de Carlos Scliar, permitindo uma visão abrangente de sua produção em 
toda sua diversidade técnica e temática. Já a biblioteca abriga toda a coleção feita 
pelo artista tendo em sua maioria obras com a temática relacionada as artes e 
literatura.No acervo arquivístico, encontramos elementos que complementam a 
trajetória do artista em seus cadernos, projetos gráficos, recortes de jornais, fo-
tografias, diapositivos entre outros itens.

ITEM COLEÇÕES QUANTITATIVO
1 Hemeroteca - recorte de jornal 2.752
2 Desenhos 2.150
3 Gravuras 605
4 Pinacotecaautoria de Scliar 201
5 Pinacotecaautoria de outros artistas 524
6 Iconográfica 3.203
7 Correspondências 3.515
8 Desenhos de Guerra 317
9 Obras sobre papel autoria Scliar 203

10 Obras sobre papel outros artistas 95
11 Biblioteca 7.328
12 Mobiliário não realizado
13 Objetos decorativos não realizado
14 Objetos de trabalho não realizado
16 Utilitários não realizado

Total 13.893

Tabela1 -Tabela com levantamento dos quantitativos das coleções.                                                                                Fonte, 

Instituto Cultural Carlos Scliar- ICCS.
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O acervo da pinacoteca contém obras de autoria de Scliar e de outros artistas 
com quem ele manteve um intenso diálogo e estímulo por todas as gerações com 
que cruzou, a exemplo: Bonadei, Pancetti, Farnese, Glauco Rodrigues, Cildo Meire-
lles, Djanira, Di Cavalcanti ,Glênio Biancheti, entre outros. Formando uma coleção 
de obras nos mais variados suportes, são telas com pintura acrílica, a óleo, com 
tempera de ovo, grafite e colagens. As obras em papel são o resultado das técni-
cas de gravura: litho, lino, xilo, serigrafias e bico de pena, além dos desenhos em 
grafite, nanquin e pastel. As esculturas são em madeira, cerâmica, gesso, bronze 
e pedra. Colecionador criterioso, guardou ainda fotografias, correspondências e 
outras peças trocadas intensamente com este grupo - intelectuais e artistas dos 
mais variados campos e gerações - com os quais manteve intenso diálogo e in-
fluência – tais como: Vinícius de Moraes, Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Clarice 
Lispector, Jorge Amado, Antonio Callado, Zelia Gatai e muitos outros. A coleção 
textual inicia-se na década de 1930 com recortes de jornais de Porto Alegre, com 
destaque para o material referente aos anos de 1940, que trata da 2ª Guerra e 
das atividades ligadas ao PCB. Em seguida, um denso material retrata as intensas 
conversas do periodo da ditadura.

As peças da coleção são formadas por materiais orgânicos e inorgânicos .Por ex-
emplo, foram encontrados poucos elementos inorgânicos; são três esculturas em 
metal  e duas líticas. Os materiais orgânicos são a base da maioria do acervo, 
composto de madeira, tecido, couro, telas e papéis. O estudo da tiplogia, das car-
acterísticas e propriedades da coleção fundamentaram os critérios arquitetônicos 
propostos para o armazenamento, tratamento e exposição do material. 

Descrição da edificação
De composição simples sua fachada junto ao limite do terreno, seguindo os pre-
ceitos da arquitetura portuguesa trazida ao Brasil, na qual as casas eram erguidas 
sem afastamento para a calçada e ocupando toda testada do lote em terrenos 
estreitos e longos. Havendo passado por período de arruinamento completo, o 
sobrado foi restaurado com critérios de preservação. A fachada principal é dotada 

de duas alas contíguas: um sobrado histórico restaurado na década de 60 e uma 
casa térrea também histórica adquirida na década de 70, fruto da intervenção 
para ampliação do sobrado.

A Casa foi formada em dois momentos, no primeiro com a reforma de 1965, a 
Casa foi constituída no térreo por paredes em pedra e barro, pisos em tijoleira 
e assoalho, forro em madeira tipo saia e camisa. No segundo andar paredes em 
tijolo artesanal, piso em assoalho e forro em madeira tipo saia e camisa fixado nos 
caibros do  madeiramento do telhado. As esquadrias das fachadas em guilhotina 
ainda mantém algumas ferragens da época, telhado coberto com telhas artesa-
nais amarradas com massa de areia e cal e beiral em beira e tribeira. 

Em 1970 Scliar amplia a Casa com projeto de Zanine Caldas, criando no térreo três 
quartos, sendo um suíte e um banheiro para atender aos hóspedes. Esta ala foi 
construída com as paredes em tijolo furado, forros em saia e camisa, os pisos dos 
quartos e corredor em tijoleira, dos banheiros em cerâmica vermelha 15x7,5cm 
muito utilizadas na época. No segundo piso foi criado um quarto (piso em tabuado 
e forro tipo saia e camisa)com banheiro (piso de cerâmica e forro tipo saia e cam-
isa)para atender ao pintor.

Estabelecimento de contexto 
Citando o Plano de conservação preventiva da Casa de Rui Barbosa: Em decorrên-
cia dos altos custos das intervenções de restauro no patrimônio edificado, não só 
do ponto de vista econômico, mas em relação aos impactos verificados na própria 
obra e no meio ambiente em geral, há uma tendência para a sistematização dos 
procedimentos de manutenção. 

Esta é a motivação principal para a realização do plano de conservação preventi-
va do Museu Casa Ateliê Carlos Scliar: criar mecanismo que minimizem os riscos 
de perda de valores históricos da construção e que a protejam por mais tempo, 
evitando assim a urgência em algum tipo de restauro.
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Trataremos dos valores baseados na construção histórica. Sempre tendo como 
protagonista a manutenção dos materiais de época e o modo de fazer.

1º Período colonial, reforma realizada por Scliar em 1965:

1. Paredes em pedra e barro

2. Cobertura do sobrado seguindo os moldes da execução no período colonial 
em que as telhas artesanais eram assentadas com distinção entre as bicas 
(telhas mais largas) e capas (telhas mais estreitas).

3. Barroteamento do piso do segundo andar em jacarandá lavrado a mão 

4. Piso em tabuado corrido

5. Piso em tijoleira

6. Paredes em tijolo artesanal

7. Forros

8. Revestimento banheiro funcionário

9. Esquadrias

2º Ampliação realizada em 1970

1. Projeto de ampliação executado por Zanine Caldas 

2. Fachada da casa térrea (taipa de pilão) fruto da ampliação.

3. Piso em tabuado corrido

4. Piso em tijoleira

5. Forros

6. Revestimento banheiros 

7. Esquadrias

Estabelecimento de valor externo
O Museu Casa Ateliê Carlos Scliar está situado as margens do Canal do Itajurú, na 
cidade de Cabo Frio, conhecida pelos ventos constantes em especial o leste, com 
elevada umidade relativa. Esta localização evidencia os riscos causados pela umi-
dade. Apesar da região apresentar um baixo índice pluviométrico, a proximidade 
com o Canal, o solo arenoso e a implantação ao nível da rua, torna  a construção 
muito vulnerável as umidades ascendentes provenientes do lençol freático.

A cobertura da Casa Scliar é o resultado de um trabalho primoroso. O telhado 
foi realizado com telhas artesanais de dois tipos, seguindo os preceitos do modo 
de fazer colonial, as bicas tem maior abertura do que as capas. Passados quase 
50 anos da sua execução, a cobertura mantém sua integridade, precisando de 
reparos apenas nas áreas de rufo, revisão no sistema de calhas e beirais do térreo.

A Casa possui duas fachadas. A fachada principal está voltada para o noroeste e 
recebe toda a insolação da tarde, a sudeste recebe o sol da manhã. O desgaste 
observado nas fachadas está localizado nas esquadrias, constituídas de guilhotina 
externa, sofrem com intensa exposição ao sol e as chuvas.

Estabelecimento de valor interno
Elementos de composição da edificação, materiais e sistemas construtivos:

- Fundação: Provavelmente de pedra, pois as paredes que compõem o trecho da 
edificação histórica é constituído por paredes estruturais de taipa de pilão, nor-
malmente assentadas sobre alicerce de pedra.
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- Parede estrutural em pedra e barro: Paredes assentadas com terra medindo 
60cm de espessura. Esta técnica construtiva traz maior conforto interno para a 
construção devido a inércia térmica que esta composição produz. A inércia térmi-
ca de um edifício é a sua capacidade de contrariar as variações de temperatura 
no seu interior, ou seja, de reduzir a transferência ou transmissão de calor. Isto 
acontece devido à sua capacidade de acumular calor nos elementos construtivos. 

- Revestimento: Reboco de areia e cal. Ao longo dos anos ocorreram sucessivas 
pinturas com base acrílica em todas as paredes da edificação. 

- Forros: Tipo saia e camisa, constituído de tábuas sobrepostas medindo 20cm de 
largura e pintura esmalte branca.

- Pisos: Tabuado corrido com 20cm de largura e junta tipo macho e fêmea; na sala 
principal e quarto de funcionário no térreo (tabuado com 10cm de largura), ateliê 
e quarto do segundo piso. Tijoleira 25x25cm nos quartos, cozinha e sala de jantar 
do térreo. Cerâmica 10x7,5cm vermelha nos banheiros do térreo e do segundo 
piso. 

- Vãos: Janelas com vergas em arco de circulo tipo guilhotina na parte externa e fol-
ha dupla na interna. Porta principal em folha dupla com verga em arco de circulo 
e de tabuado comprido.

- Serralheria: Dobradiças em gonzo e palmela, ferrolhos e aldrabas para o tranca-
mento.

- Cobertura: Com madeiramento em linha alta, telhas artesanais amarradas com 
massa de areia e cal e beiral em beira e tribeira na fachada principal e no segundo 
andar da fachada sudeste. 

Figura 3: foto do corredor com desgaste causado pela umidade ascendente e a parede do quarto 

com deterioração causada pela umidade descendente. Fonte, a autora.

Diagnostico de conservação
O Museu Casa Ateliê Carlos Scliar encontra se em bom estado de conservação. 
Após análise dos elementos construtivos, podemos concluir que o principal agen-
te degradador do bem histórico é a água, principalmente a proveniente da umi-
dade ascendente. Em segundo lugar o risco de incêndio e por ultimo a ação de 
termídeos, causada principalmente pelo excesso de umidade nas peças de madei-
ra da edificação.
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Mapeamento de danos:

Figura 4: Plantas com a identificação das áreas deterioradas. Fonte, a autora.

Identificação dos riscos
1 – Forças físicas: A Casa está localizada na testada do lote em frente a rua Mare-
chal Floriano. Até o presente esta é uma via secundária com baixo fluxo de veícu-
los. Deste modo ainda não são presentes os riscos provenientes de forças físicas. 

Vale a atenção devido a proximidade com a via e por se tratar de trecho as mar-
gens do canal atenção com possíveis erosões.

2 – Criminosos: Por estar situada na testada do lote, ocorrem danos como a que-
bra de vidros das janelas.

3 – Fogo: A Casa não possui sistema de detecção de fumaça, seus extintores estão 
vencidos e as instalações elétricas não passaram por reforma desde a década de 
1970.

4 – Água: Devido a proximidade com o Canal, a composição arenosa do solo e a 
composição das paredes históricas. A alta umidade relativa da região e a falta de 
manutenção do sistema de coleta de água pluvial, a água é o risco encontrado por 
toda a edificação. 

5 – Pragas: Os termídeos atacam principalmente as áreas com umidade na edifi-
cação. Eram encontrados na estrutura dos barrotes, nas esquadrias e nas pare-
des. No ano de 2013 foi realizado um tratamento de descupinização por iscagem, 
desde então não foi constatada a presença de cupins na edificação.

Análise dos riscos
A análise dos riscos é feita a partir da quantificação da freqüência que se espera 
que o dano ocorra. A magnitude do risco é um fator que decorre da probabilidade 
de ocorrência e do impacto provocado. 

Deste modo os riscos serão colocados na seguinte ordem:

1º Incêndio 

2º Água

3º Pragas
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4º Forças físicas

5º Criminoso

Avaliação dos riscos
Neste momento serão definidas as prioridades de ação baseados nos estudos an-
teriores.

Diante do caso exposto, entendemos que o risco de incêndio traria maior perda 
para a integridade do bem. Mas após avaliação, percebemos que o risco proveni-
ente das águas também pode ser um agente do fogo, caso ocorra um curto na rede 
elétrica. A freqüência das chuvas associada aos danos relativos aos acabamentos 
de beiral, forros, encharcamento das paredes históricas e madeiramento cria am-
biente propício para xilófagos. Sendo assim fica claro a urgência no tratamento 
das águas, seguido de revisão nas instalações elétricas e instalação de sistema de 
detecção de fumaça.

Tratamento dos riscos
1- Água

Umidade ascendente nas paredes: 

- Retirada manual da cobertura de tinta e massa acrílica de todas as paredes 
históricas.

- Pintura a base de cal virgem em todas as paredes históricas, para possibilitar a 
troca da umidade das paredes com o meio externo.  

Restauração da cobertura:

- Restauração dos rufos da cobertura com a utilização de telhas artesanais e ama-
rração com argamassa de areia e cal.

- Restauração do sistema de coleta de águas pluviais (calhas).

Controle da umidade relativa:

- Instalação de desumidificadores nos ambientes sem ventilação cruzada na Casa.

- Abertura diária de todos os ambientes da Casa.

2- Incêndio 

 - Revisão da instalação elétrica 

- Recarga dos extintores

- Instalação de sistema de detecção de fumaça

3- Pragas 

- Revisão do sistema de descupinização por iscagem.

4- Forças físicas 

- Firmação de compromisso junto ao poder público para a manutenção da integ-
ridade do bem histórico.

5- Criminoso

- Incrementar o trabalho educativo junto a população 

- Instalação de sistema de câmeras de segurança.

- Modernização do sistema de alarme.
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Considerações finais
Após análise dos elementos construtivos, podemos concluir que o principal agen-
te de degradação do bem histórico é a água. Ações relativamente simples de con-
servação preventiva como a limpeza periódica das coberturas e sistemas de calhas 
minimizam os riscos de vazamento e de deterioração dos elementos construti-
vos da cobertura. A abertura dos vãos com maior freqüência diminui os riscos 
causados pela umidade relativa elevada, assim como a utilização de tinta a base 
de cal virgem para a pintura quando necessária. Outras demandas dependem de 
pessoal técnico especializado. O levantamento demonstra que o risco proveniente 
da umidade ascendente atinge diversos elementos construtivos e que nos casos 
onde o piso de cerâmica é atingido, somente a substituição do material com a 
utilização de produtos impermeabilizantes é capaz de sanar a patologia. Encontra-
mos nesta casa, invólucro protetor do acervo, a necessidade de elaboração de um 
plano de ação que contemple ações periódicas de conservação que busquem mit-
igar os riscos de deterioração do edifício e por consequência a ameaça de danos 
ao acervo nele abrigado. 
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RESUMO
Brasília, a cidade construída do zero no Planalto Central para sediar a capital 
brasileira, é uma obra de dois agentes - Estado e Arquitetos - e três grandes 
personagens: o presidente Juscelino Kubitschek e os arquitetos Lucio Costa e Oscar 
Niemeyer. Kubitschek, na gestão iniciada em 1956, tinha como meta de governo 
desenvolver e modernizar o Brasil 50 anos em 5”: a mudança da capital, até então 
localizada na cidade litorânea do Rio de Janeiro, impulsionaria a ocupação do interior 
do país; a obra grandiosa, a partir de um plano total, se tornaria o símbolo concreto 
da almejada modernidade. Ainda em 1956, JK nomeia Oscar Niemeyer Diretor do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Lucio Costa vence o Concurso do Plano 
de Brasília. Embora desde a sua inauguração, em 1960, qualquer modificação do 
Plano Piloto estivesse condicionada à aprovação federal (Lei no 3.751/1960), a 
cidade cresceu rapidamente, sem uma normativa adequada e teve a sua integridade 
ameaçada pelas pressões do desenvolvimento predatório. Todavia, a partir dos anos 

1980, se iniciam ações com vistas à sua preservação: em 1987 tornou-se protegida 
pelo Governo Distrital e recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade e, em 1990, foi tombada pelo Iphan. A justificativa reside no fato de 
que Brasília representa um paradigma na arquitetura moderna: é uma das únicas 
cidades do século XX que expressa os princípios da cidade funcional da Carta de 
Atenas (1943) e do Manière de penser l’urbanisme, de Le Corbusier.  O objetivo desse 
trabalho é descrever Brasília como pioneira das discussões a respeito da preservação 
do patrimônio moderno. Desde o ponto de vista teórico-metodológico pretende-
se discutir quatro questões surgidas em relação a tais medidas que representam 
mudanças de rumo nas concepções patrimonialistas brasileiras e mundias: 
1- Brasília é a primeira cidade moderna a receber essa distinção, demarcando 
uma valorização patrimonial e histórica do que é moderno; 2- Embora tenha 
reconhecido o caráter inovador, criativo e harmônico dos prédios modernistas de 
Oscar Niemeyer em relação ao Plano, o título da UNESCO se refere, primeiramente, 
ao Plano Piloto, demarcando um deslocamento do valor das construções para as 
ideias que conceberam a cidade.  Posteriormente, as obras de Niemeyer seriam 
protegidas por meio de outras leis; 3- O tombamento da área urbana do Plano 
Piloto pelo Iphan exige a criação de instrumentos modernos capazes de equacionar 
o problema da preservação do patrimônio versus as transformações da paisagem 
como um organismo mutante: “Preservação dinâmica” é a expressão usada na 
publicação do GT Brasília, criado em 1981 pelo Sphan /Pró-Memória e atuante até o 
início de 1988; 4- As posições questionadoras das medidas de preservação, como a 
contradição apontada por James Hoslton, segundo a qual, o tombamento sugere um 
congelamento de uma cidade cuja principal característica é o experimento. 

Palavras-chave: Brasília; Patrimônio; Moderno.
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Introdução
Brasília, a cidade construída do zero no Planalto Central para sediar a capital bra-
sileira, é uma obra de dois agentes - Estado e Arquitetos - e três grandes per-
sonagens: o presidente Juscelino Kubitschek e os arquitetos Lucio Costa e Oscar 
Niemeyer. Kubitschek, na gestão iniciada em 1956, tinha como meta de governo 
desenvolver e modernizar o Brasil “50 anos em 5”. A mudança da capital, até en-
tão localizada na cidade litorânea do Rio de Janeiro, impulsionaria a ocupação do 
interior do país; a obra grandiosa, a partir de um plano total, se tornaria o símbolo 
concreto da almejada modernidade. 

Ainda em 1956, JK nomeia Oscar Niemeyer Diretor do Departamento de Arquitetu-
ra e Urbanismo e Lucio Costa vence o Concurso do Plano de Brasília. Embora des-
de a sua inauguração, em 1960, qualquer modificação do Plano Piloto estivesse 
condicionada à aprovação federal (Lei no 3.751/1960), a cidade cresceu rapida-
mente, sem uma normativa adequada e teve a sua integridade ameaçada pelas 
pressões do desenvolvimento predatório. Todavia, a partir dos anos 1980, se inici-
am ações com vistas à sua preservação: em 1987, tornou-se protegida pelo Gover-
no Distrital e recebeu da UNESCO, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade 
e, em 1990, foi tombada pelo Iphan. 

A justificativa reside no fato de que Brasília representa um paradigma na arquite-
tura moderna: é uma das únicas cidades do século XX que expressa os princípios 
da cidade funcional da Carta de Atenas (1943) e do Manière de penser l’urbanisme, 
de Le Corbusier.  O objetivo desse trabalho é descrever Brasília como pioneira 
das discussões a respeito da preservação do patrimônio moderno. Desde o ponto 
de vista teórico-metodológico pretende-se discutir quatro questões surgidas em 
relação a tais medidas, que representam mudanças de rumo nas concepções pat-
rimonialistas brasileiras e mundias: 

01 - Brasília como primeira cidade moderna a receber essa distinção, demarcando 
uma valorização patrimonial e histórica do que é moderno; 

02 - Embora tenha reconhecido o caráter inovador, criativo e harmônico dos 
prédios modernistas de Oscar Niemeyer em relação ao Plano, o título da UNESCO 
se refere, primeiramente, ao Plano Piloto, demarcando um deslocamento do val-
or histórico das construções para as ideias que conceberam a cidade. Posterior-
mente, as obras de Niemeyer seriam protegidas por meio de outras leis; 

03- O tombamento da área urbana do Plano Piloto pelo Iphan exige a criação de 
instrumentos modernos capazes de equacionar o problema da preservação do 
patrimônio versus as transformações da paisagem como um organismo mutante: 
“Preservação dinâmica” é a expressão usada na publicação do GT Brasília, criado 
em 1981 pelo Sphan /Pró-Memória e atuante até o início de 1988; 

04- As posições questionadoras das medidas de preservação, como a contradição 
apontada por James Hoslton, segundo a qual, o tombamento sugere um congela-
mento de uma cidade cuja principal característica é o experimento. 

A concepção e construção de uma capital: Brasília de 
1957 a 1987.  
A transferência da capital do Brasil, do litoral do Rio de Janeiro para uma área mais 
despovoada no seu interior, era pensada desde o início do seu processo de inde-
pendência. Acreditava-se que, além de gerar o crescimento de regiões desconex-
as e desfavorecidas, a mudança conferiria à capital a segurança contra possíveis 
ataques marítimos. 

Embora esses fatores tenham certa relevância, talvez o resultado mais importante 
dessa iniciativa tenha sido a liberdade conferida aos participantes do Concurso do 
Plano de Brasília, de 1956, para projetar uma cidade à luz de certa utopia urbanísti-
ca moderna, sob um grande vazio territorial, sem ligações com tecidos urbanos 
tradicionais, no qual tudo seria possível e, ainda, sob o lema de “modernização e 
progresso”. Se por um lado, o Estado, representado por Juscelino Kubitschek, teve 
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papel fundamental de incentivador e patrocinador da ideia, por outro, destacar-
am-se os talentos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, com seus projetos. 

O resultado do concurso,  

“[...] nos faz meditar na genialidade de Lúcio Costa, mais uma vez 
realizando a síntese entre tradição e ruptura, reunindo sua ampla 
cultura arquitetônica aos seus ideais modernos para responder ao que 
de fato o concurso estava perguntando: o que poderia ser uma capital – 
e não o que devia ser uma cidade qualquer” (Bastos e Zein, 2015, p 66).

Em suma, a ideia de Lúcio Costa é uma cidade que se desenvolve em quatro es-
calas e ao longo de dois eixos viários perpendiculares, cujo cruzamento articula 
o fluxo da cidade entre eixo monumental e eixo residencial. A escala monumen-
tal reúne as instituições governamentais, enquanto a residencial agrupa as edifi-
cações destinadas à população brasiliense; a escala gregária agrupa os serviços 
e entretenimento que suprem as necessidades dos usuários e, através da escala 
bucólica, buscou-se a harmonização das superquadras residenciais, numa ideia de 
democratização espacial. 

Logo após a inauguração da cidade, através da Lei de Organização do Distrito Fed-
eral (nº 3.751/60, de 13/04/1960), no seu artigo 38 fica estabelecido que qualquer 
alteração do Plano Piloto deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. Em agosto 
do mesmo ano, JK sugeriu a Rodrigo Melo Franco de Andrade (presidente do IPH-
AN), a análise do Plano Piloto de Brasília para proteção/tombamento.  

Percebe-se que desde o princípio, entendia-se que a preservação de Brasília era 
necessária por seu valor simbólico, tanto pela sua forma urbana como por suas ar-
quiteturas. Embora este entendimento tenha aparentemente crescido no mesmo 
compasso de sua construção, foi somente no ano de 1987, que Brasília foi inscrita 
na lista da UNESCO como Patrimônio Mundial, por representar um paradigma na 
arquitetura moderna: ser uma das únicas cidades do século XX que expressa os 
princípios da cidade funcional da Carta de Atenas (1943) e do Manière de penser 

l’urbanisme (1946), de Le Corbusier. Além disso, vale ressaltar que ela também foi 
a primeira cidade moderna a receber o título de Patrimônio Cultural da Humani-
dade. 

Em consequência, surgiu a primeira normativa específica de preservação do pro-
jeto urbanístico, o Decreto do Governo do Distrito Federal nº 10.829/87. O decreto 
descreve que a realidade físico-territorial da cidade deve ser entendida como o 
conjunto urbano construído a partir do Plano Piloto, cujas complementações e 
eventual expansão devem obedecer às recomendações do texto escrito por Lúcio 
Costa, intitulado Brasília Revisitada, em 1987. 

Vale lembrar que entre a sua inauguração e a inscrição na UNESCO, iniciou-se 
a ocupação das áreas destinadas às superquadras que, de acordo com o Plano 
Piloto de Lúcio Costa, abrigariam as diferentes classes da recém-criada Brasília, 
numa harmonia gerada pelo calibre das densidades e escalas projetadas para a 
cidade. Entretanto, do ponto de vista pragmático, existe certa incoerência entre 
projeto e espaço construído, pois a cidade cresceu sem nenhum instrumento de 
preservação específico nos seus primeiros vinte e sete anos. 

Steinberger (1999) reforça que Brasília surgiu como empreendimento governa-
mental, no qual o Estado era o promotor, financiador, construtor e proprietário 
do solo. O aglomerado urbano de Brasília formou-se em decorrência do processo 
de migração dos trabalhadores que auxiliaram na construção da cidade, destaca-
dos em três períodos. Entre 1956 e 1973, prevaleceu a conquista do território e 
decisões pragmáticas e autoritárias, que foram segregadoras, visto que a ideia 
fundamental era manter a implantação do PP intacta. É por isso que já em 1960, 
existiam nove cidades satélites. Entre 1974 e 1987, houve uma preocupação em 
criar normativas para a organização e ordenamento da cidade, visto que crescia 
a ocupação no entorno do Plano Piloto, em virtude do intenso fluxo migratório e 
precariedade das edificações. O período a partir de 1988 demarca a consolidação 
do aglomerado urbano de Brasília, com o surgimento de outras cidades satélites.  
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Brasília é o maior acervo de arquitetura e urbanismo modernos e seu reconhec-
imento sublinham seu pioneirismo nas discussões a respeito da preservação do 
patrimônio moderno. 

Brasília revisitada.
Em 1987, Lúcio Costa demonstrou certa surpresa ao descrever as semelhanças 
entre a cidade então construída em comparação à concepção original do Plano 
Piloto. Naquela ocasião, aproveitou para ponderar ainda acerca da importância 
da preservação de algumas características do Plano Piloto, como as quatro escalas 
(monumental, residencial, gregária e bucólica), a taxa de ocupação de 15% para 
as superquadras das Asas Norte e Sul, a composição das superquadras com os 
edifícios de seis pavimentos e nível de acesso permeável com pilotis, os serviços 
comuns nas entrequadras e a plataforma rodoviária no encontro dos eixos.  

Além disso, Lúcio Costa reafirma sua posição contrária à privatização de áreas ao 
longo da orla do lago e salienta a importância da manutenção da escala bucólica 
nessa região. Ao comentar sobre o adensamento e expansão urbana do Plano 
Piloto, acrescentou a ideia de aproximar “as populações de menor renda, hoje prati-
camente expulsas da cidade — apesar da intenção do plano original ter sido a oposta 
[...]”, por meio da sequência de quadras Econômicas, ao longo das vias de ligação 
entre Brasília e as cidades satélites. Já em Brasília, sugeriu a criação de seis novas 
regiões (A,B,C,D,E e F) vinculadas ao Plano Piloto para comportar unidades resi-
denciais multifamiliares (FIGURA 01).

Figura 1. Novas regiões – Brasília Revisitada.

A valorização da cidade moderna como experimento.
Embora tenha reconhecido o caráter inovador, criativo e harmônico dos prédios 
modernistas de Oscar Niemeyer em relação ao Plano, o título da UNESCO se ref-
ere, primeiramente, ao Plano Piloto e, por isso, ocorre um deslocamento do valor 
atribuído às construções para o valor da proposta urbana modernista. 

Brasília é o maior exemplo construído dos ideais corbusianos, segundo os quais 
a nova sociedade maquinista conduziria a uma nova visão da arquitetura e do 
urbanismo. A cidade ideal moderna corbusiana é tanto um enunciado de uma 
nova urbanidade, quanto uma crítica ao modelo tradicional, considerado inad-
equado aos novos tempos e, como utopia neoplatônica, preconiza a comunhão 
do homem com a natureza. Assim, ora compreende as preocupações científicas 
do funcionalismo, ora a tradição racional, moralizante e didática do classicismo 
francês.  
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No Plano Piloto, o objetivo de conceber a capital como urbs e civitas de caráter 
monumental se traduz na releitura do conceito de zoning corbusiano em termos 
de quatro escalas, que também são uma reinterpretação das principais ideias ur-
banísticas expressas nos quatro pilares vitais corbusianos - habitar, trabalhar, cir-
cular, cultivar o corpo e o espírito - enunciados na Ville Radieuse, o principal modelo 
teórico de cidade moderna elaborado por Le Corbusier, de 1924 a 1935, e revisa-
dos posteriormente no livro Manière de Penser l´urbanisme, de 1946.

O esquema de avião do Plano Piloto é análogo ao esquema antropomórfico da 
Ville Radieuse, no qual a cabeça corresponde ao centro de negócios (Cité d’Affairs); 
os pulmões, às áreas residenciais (La Ville Verte); a coluna vertebral, aos hotéis e 
grandes edifícios públicos; o estômago, às manufaturas e; as extremidades infe-
riores, às empresas e indústria pesada. A analogia do Plano Piloto ao esquema 
antropomórfico da Ville, uma alusão ao homem vitruviano de Leonardo da Vinci 
(Frampton 2015, p. 55), se expressa no “gesto primário de quem assinala um lugar 
ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio 
sinal da cruz” (Costa, 2010, p. 3). 

As superquadras são a maior invenção de Lucio Costa e sublinham a verdadeira 
razão de ser do urbanismo moderno: o habitar. 

Para Le Corbusier, a era maquinista exigia a superação da pequena construção 
privada. O novo desafio era pensar o habitar em uma escala coletiva da cidade 
e do território.  A definição dos tipos ideais era o caminho para a transformação 
das estruturas urbanas incompatíveis com o novo ambiente econômico e social. A 
vida moderna, relacionada às necessidades coletivas, exigia um novo plano, gera-
do por uma nova concepção de habitação coletiva, formada pela soma de células 
individuais. Em um texto de 1952, “El regalo de las técnicas” Le Corbusier declara 
que a casa, – agora com serviços que mostram o grau de civilização, é o ponto de 
partida e fim último da urbanística (Monteys, 1996, p. 11-12).

Em Brasília, por sua vez, adota-se nas áreas residenciais a morfologia das uni-
dades de vizinhança: áreas residenciais autossuficientes que possuem todas as 

facilidades necessárias à vida urbana numa distância acessível a pé, salvaguar-
dadas do tráfego de passagem, capazes de promover a sociabilidade a partir das 
relações de vizinhança.  A unidade morfológica estabelece-se pelo agrupamento 
de superquadras, com densidade de 3.000 a 4.000 habitantes, delimitadas por 
equipamentos de uso coletivo, dotadas de áreas verdes e de um  sistema hier-
arquizado de vias de acesso (Gorovitz, 2008, p. 16). 

O conceito  criado por Clarence Arthur Perry para o plano de Nova Iorque de 1929 
- criticado por Kevin Lynch como fator de solidão, isolamento e segregação social 
- torna-se um dos pontos de doutrina da Carta de Atenas de 1943: o núcleo inicial 
do urbanismo é uma célula habitacional – uma moradia – e sua inserção num gru-
po formaria uma unidade habitacional de proporções adequadas (Le Corbusier, 
1993, p. 143). 

A vertente corbusiana racionalista, concebida como um grande jardim público es-
truturado sobre uma malha ortogonal de 400 por 400 metros de lado, é análoga à 
quadrícula utilitária de Manhattan e difere da anglo-saxônica, caracterizada pelos 
traçados irregulares e sinuosos das cidades-jardins. 

Lucio Costa reformula a denominação, a conformação e o conceito originalmente 
autossuficiente, hierárquico, introvertido e suburbano da Unidade de Vizinhança 
corbusiana. A Superquadra do Plano Piloto é um grande quarteirão de 280 metros 
por 280 metros de lado - dimensão originada de um dado programático: a den-
sidade considerada ideal, de 500 habitantes por hectare - que abriga a população 
de 3.000 a 4.000 habitantes da Unidade de Vizinhança corbusiana e de Perry. 

Quatro Superquadras (cada uma com escola e jardim de infância) agrupadas 
conformam o módulo da Área de Vizinhança de Brasília, com 12.000 habitantes, 
que de acordo com a legislação, permite a construção de equipamentos de maior 
porte: nas entrequadras, localizam-se a Igreja e a Escola Secundária; nas extremi-
dades, o Posto de Saúde, a Biblioteca Pública, o Cinema, o Clube de Vizinhança e 
os comércios locais. Desta forma, cada Superquadra pertence simultaneamente 
a duas Áreas de Vizinhança que deixam de ser estanques e se permeiam através 
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das áreas de influência - a localização alternada dos comércios locais (Costa, 1995, 
p. 308). 

Oito Áreas de Vizinhança enfileiradas distribuem-se a cada lado do Eixão, iden-
tificadas a oeste por centenas ímpares, e a leste por centenas pares. Cada Asa, 
constituída por oito Áreas de Vizinhança ou 32 Superquadras é rebatida em tor-
no do Eixo Monumental (Gorovitz, 2008, p. 26). Por outro lado, ao contrário da 
disposição centralizada e exclusiva da Unidade de Vizinhança corbusiana, a dis-
posição dos serviços junto às vias principais - Eixos Leste e Oeste - e secundárias 
- W1 e L1 – permite a conexão das Áreas de Vizinhança com a cidade. Nesta mor-
fologia cartesiana, cujo “ponto zero” é a Plataforma Rodoviária, os endereços não 
se referem às ruas, mas às quadras e/ou setores. 

As Superquadras, com ruas internas de formas orgânicas, hierarquia de vias de 
acesso, interiores arborizados destinados ao lazer, cinturão de vegetação que pro-
porciona sombra, resguardo, unidade e articulação com a escala monumental, 
constituem a expressão máxima da cidade no parque. Diferindo do quarteirão con-
vencional em termos de escala e parcelamento, representam uma contraposição 
ao conceito de condomínio fechado e privativo: “possuem um tipo de propriedade 
do solo próprio do Plano Piloto” (Matoso, 2011, p. 56-76).

Enquanto no eixo arqueado predomina a escala residencial e bucólica (que con-
fere à Brasília o status de cidade-parque), no eixo reto o caráter predominante é 
de monumentalidade, a partir de referências modernas e tradicionais: o desenho 
abstrato e futurista alude à Ville Radieuse e se reforça com a arquitetura de Oscar 
Niemeyer e o paisagismo de Burle Marx; a disposição cenográfica da Esplanada, 
concebida como um extenso gramado destinado a pedestres, paradas e desfiles 
evoca os eixos e perspectivas de Versailles ou Paris e o Mall dos ingleses. A “ênfase 
monumental” se completa com a “técnica oriental milenar de terraplenos arrima-
dos com pedra” (Costa, 2010, p. 3) e com as fartas nuvens sempre presentes no 
imenso céu do cerrado (Evenson, 1973, p. 204-205).

A escala Gregária ou de convívio distribui-se em torno do Eixão e ao longo das 
Asas: no primeiro, estão os setores: bancário, hoteleiro, cultural, médico-hospi-
talar, de autarquias, de rádio e de televisão, e a Plataforma Rodoviária, ponto de 
união da metrópole com as demais cidades do Distrito Federal e do entorno. Nas 
asas, estão os setores comerciais e de diversão. 

Brasília é uma cidade que desde sua concepção, teve o transporte rodoviário 
como uma das suas maiores preocupações e por isso, possui um sistema hier-
arquizado de vias de acesso e separação de veículos e pedestres de acordo com os 
princípios do urbanismo moderno: “houve o propósito de aplicar os princípios da 
técnica rodoviária – inclusive a eliminação dos cruzamentos – à técnica urbanísti-
ca” (Costa, 2010, p. 3). 

A estrutura de suas vias é em grade e não “em árvore”, como havia apontado 
criticamente Christopher Alexander (Gorovitz, 2008, p. 17): o eixo arqueado cor-
responde à “função circulatória-tronco”, com pistas centrais de velocidade (Eixão) 
e pistas laterais de tráfego local (Eixinhos) que levam às superquadras, através 
de passagens de nível inferior, denominadas “tesourinhas” pelos moradores. Pos-
teriormente, reforçando a metáfora da costura, foram acrescentadas as “agul-
hinhas” - vias de acesso ao Eixão a partir dos Eixinhos.

O Eixo Monumental, de cota inferior, em declive em direção à esplanada dos 
ministérios, se destina ao tráfego de acesso aos demais setores. A Plataforma que 
abriga a estação rodoviária interurbana, acessível aos passageiros pelo nível supe-
rior, articula o cruzamento de ambos. 

Brasília promove ideias e equaciona novos princípios à estética mecanicista da 
modernidade. O fracionamento do seu território em zonas monofuncionais, em-
bora satisfaçam aos pilares corbusianos (habitar, trabalhar, circular, cultivar o cor-
po e o espírito), também impõem uma nova dinâmica à cidade e ao cotidiano de 
seus usuários, até então acostumados com o padrão tradicional de cidade. Sua 
representatividade ideológica e simbólica são reflexos das transformações sociais, 
culturais e políticas de uma época. 
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“ Aqui a utopia foi construída e o moderno, se não se tornou eterno 
(como coisa tombada!), envelhece, abrindo a possibilidade de ser 
substituído por novas arquiteturas. Tal fato instiga pensar sobre a 
preservação das muitas arquiteturas modernas e sobre a conservação 
de Brasília no momento atual (Rosseti, 2012)”.

A proposta de “preservação dinâmica”
O tombamento da área urbana do Plano Piloto pelo Iphan exige a criação de in-
strumentos modernos capazes de equacionar o problema da preservação do pat-
rimônio versus as transformações da paisagem como um organismo mutante. 
Foi neste compasso que surgiu o conceito de “Preservação dinâmica”, que é a 
expressão usada na publicação do GT Brasília, criado em 1981 pelo Sphan /Pró-
Memória e atuante até o início de 1988.

O GT Brasília - Grupo de Trabalho para a Preservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Distrito Federal – foi uma empreitada de múltiplos atores acadêmicos, 
políticos e comunitários e demarcam a primeira ação governamental específica, 
institucionalizada, tecnicamente sistematizada, amparada por um termo de co-
operação técnica interinstitucional e encarregada da preservação do patrimônio 
cultural da cidade. Entretanto, a preservação da cidade moderna exigia a revisão 
dos conceitos e do instrumental inicialmente preservacionista do grupo. 

Para o IPHAN, o patrimônio modernista brasileiro sempre foi considerado “históri-
co”. À exemplo disso, destacam-se os tombamentos, do Palácio Capanema, desde 
1948, do Catetinho, desde 1959, e da Catedral, desde 1967. 

Porém, o caso da capital brasileira implicava algo diferente: a preservação de um 
patrimônio urbano de grande porte exigia novos instrumentos de preservação. 
Em função da natureza do objeto a ser preservado, o GT Brasília procurou novas 
formas de abordagem para o patrimônio contemporâneo.

O instrumental referente às questões de ordem jurídica conduziu a consultas aos 
órgãos especializados, enquanto que o específico, condizente com a perspectiva 
patrimonial referenciada no dinamismo cultural, foi construído através de diver-
sas discussões e análises. 

O conceito tradicional de tombamento sobre objetos construídos que ao longo do 
tempo obtiveram valor histórico-cultural parecia insuficiente no caso de Brasília, 
uma cidade recém construída, complexa e inacabada. Dessa forma, surgiu o con-
ceito de “preservação dinâmica” que preconizava a preservação dos espaços na 
perspectiva da permanência de atributos essenciais e de ocasional transformação, 
a partir de critérios artísticos e históricos, referenciados pela população” (IPHAN, 
2016, p. 11). Ou seja, surgiu um conceito mais amplo de patrimônio, que evitaria o 
congelamento e permitiria correções e transformações urbanas.

Os estudos realizados pelo GT Brasília demonstram que o acervo patrimonial da 
cidade extrapola o conjunto urbanístico do Plano Piloto, abarcando também as-
pectos significativos da memória histórica local e a sua grande diversidade cultur-
al, como as fazendas antigas, os acampamentos pioneiros, as duas cidades con-
tíguas do século XIX, a bacia do Paranoá e as relações entre a paisagem cultural e 
natural. 

O documento síntese dos trabalhos, de maio de 1985, explicita seus objetivos, 
justificativas e metodologias elaboradas. Contém grandes contribuições para a 
questão da preservação, atenta para a constante necessidade de revisão, aper-
feiçoamento das abordagens e métodos e, se impõe como referência para prop-
osições de critérios de preservação desse território.

Embora o objetivo do GT fosse o estabelecimento de parâmetros e diretrizes para 
a preservação de Brasília, o trabalho de cinco anos acabou resultando no dossiê 
técnico da vitoriosa candidatura de Brasília à Lista do Patrimônio Mundial, em 
1987, nos termos exigidos pela UNESCO. Junto do parecer positivo, a UNESCO 
recomendou que se elaborassem normas mínimas de proteção do sítio consider-
ado, definidas pelo decreto nº 10.829/87.
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A legislação proposta pelo GDF, chancelada pelo governo brasileiro, em atendi-
mento aos requerimentos da UNESCO, abrangia o Plano Piloto, por meio de tom-
bamento por decreto distrital. Entretanto, o objetivo principal – a criação de um 
sistema de preservação ou planejamento urbano para o Distrito Federal - é ainda 
algo inacabado. 

O governo federal responde diretamente à UNESCO pela integridade do sítio, mas 
a gestão desse sítio é dividida entre a esfera do Distrito Federal e Governo Federal, 
justamente pelo envolvimento de órgãos de proteção do patrimônio cultural e ao 
planejamento urbano.  

Em 2001, a UNESCO e ICOMOS declararam que os instrumentos para a preser-
vação do bem eram insuficientes. Alguns anos mais tarde, em 2009, além da 
aprovação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), o Governo do 
Distrito Federal optou por contratar uma equipe especializada para elaborar o 
PPCUB (Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília), que segundo 
REIS (2017), constituiria a mais abrangente reforma na legislação de uso do solo, 
incidente sobre esse conjunto urbano desde sua inscrição pela UNESCO. 

Em 2016, o IPHAN-DF, a partir de análise de todos os documentos até a data emit-
idos, definiu duas Macro-áreas de Proteção, com a observação das áreas que con-
stituem o CUB.  A prerrogativa do CUB é nortear as ações referentes aos parâmet-
ros de uso e ocupação do solo que envolvam a atualização, complementação, 
substituição e a elaboração de normas (FIGURA 02).

Figura 2. Anexo 02 da Portaria nº 166/2016.

Experimento versus Congelamento: uma história 
inacabada. 
Desde a sua concepção, Brasília representa uma utopia de cidade moderna – um 
modelo idealizado por Le Corbusier e concretizado por Lúcio Costa que inevitavel-
mente, se transformaria, justamente porque uma cidade se forma no decorrer 
de diversas gerações, com a absorção das culturas, formação de uma sociedade, 
relações de trabalho, regressões, avanços e transformações. 

Contudo, ao longo dos anos surgem posições críticas quanto ao modo de preser-
var Brasília, que entendem que demandas contemporâneas sempre existirão e 
por isso, é imprescindível uma compreensão sobre a questão de preservação de 
forma não conservadora, para não limitar as potencialidades da cidade (Rossetti, 
2012). 
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Comas (2016) aponta que não existe um modelo único para as cidades e parece 
que boa parte da crítica à Brasília está relacionada à incapacidade dos observador-
es de entender que uma cidade se faz com o tempo -“Brasília é uma adolescente”. 

Holston (2009) sugere que o congelamento da cidade é perverso por ela sim-
bolizar a máxima de um experimento, que por sua vez foi tombado por diversas 
camadas legais e transformou-se num grande memorial. Sobre isso, questiona 
qual memória que ela preserva, pois entende que um memorial nunca conta uma 
história inteira, mas seleciona certas condições e autores.  Acredita que talvez 
Brasília pudesse ser preservada como um campo de experimentação e inovação 
contínua – um lugar no Brasil onde esse risco é possível - e que representasse to-
das as camadas sociais e culturais, mesmo que de forma controlada, sem entregar 
o Plano Piloto ao mercado e à especulação imobiliária. 

Os 58 anos que precedem a inauguração de Brasília se mostram como um perío-
do de grande repercussão do idealismo da cidade moderna e das discussões fo-
mentadas a partir da análise de sua concepção, transformação e preservação.  A 
importância da capital para a historiografia do Movimento Moderno e história do 
Brasil é evidente. Os processos em vista da sua preservação, iniciados na década 
de 1960, por muito tempo foram deixados de lado ou até mesmo, descontinuados. 

É necessária uma postura comprometida e crítica em relação aos instrumentos de 
preservação (como atualmente é desenvolvido para o PPCUB), para que se con-
siga balancear a equação da preservação do patrimônio. Essa preservação pode 
ocorrer em diversas camadas ou níveis, na qual, além de toda a memória sobre a 
concepção, construção e ocupação da cidade, também esteja presente a memória 
da cultura do povo brasiliense que ali se formou. 

Além do mais, é inevitável que novas arquiteturas e urbanidades se propaguem e 
tenham de conviver com a modernidade inaugural de Brasília, mas a capital – for-
mada pelo ambiente construído, população e governo - deve estar preparada para 
avaliar o que pode ou não se transformar, em consequência das novas demandas. 
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RESUMO
A modernidade chegou a Florianópolis comandada pelo Estado com o objetivo 
de consolidar a cidade como capital. O primeiro ciclo de modernização ocorreu 
nas primeiras décadas do século XX, com a instalação de componentes básicos da 
urbanização: água, esgoto e energia. O segundo ciclo de renovação modernizante, 
acontecido entre as décadas de 1950 e 1960, quando a verticalização e o 
adensamento de Florianópolis se iniciaram. Este período corresponde a um 
ciclo de atualizações na arquitetura e em espaços urbanos movido pela força 
desenvolvimentista de nível nacional liderada pelo então presidente Juscelino 
Kubitscheck. O período coincide com o fortalecimento da tendência modernista em 
arquitetura nas grandes cidades brasileiras, tendo Brasília como ícone. Houve uma 
intensificação da vida social que se concretiza na construção de equipamentos de 
lazer com características arquitetônicas modernistas. Os cinemas, clubes, hotéis 
e cassinos buscavam em seus projetos de concreto aparente e plantas fluidas, 
proporcionar lazer tanto para os cidadãos locais como turistas. Este movimento está 
ligado ao despertar cultural da cidade, que através de um pequeno grupo de jovens 
escritores e intelectuais, lutava contra a condição de cidade pacata e provinciana. 
O trabalho se concentra no processo de avaliação destas edificações, tendo como 
estudo de caso quatro edificações. Dentro de um contexto histórico-crítico, o estudo 
define métodos e critérios de declaração de significância para estas arquiteturas, 
seguindo duas linhas principais: (a) relevância social dos bens e (b) caracterização 
técnica dos elementos modernistas. A proposta deste trabalho é debater a construção 
de critérios e métodos claros de declaração de significância para um patrimônio 
recente, ao qual a sociedade, de forma geral, não atribui qualquer valor ou 
relevância. Como resultado final deste processo tem-se a construção da instrução de 
tombamento destas arquiteturas.

Palavras-chave: Modernismo; Arquitetura de Lazer; Patrimônio Cultural; Declaração 
de Significância.
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Panorama Geral
A preservação do patrimônio moderno em Santa Catarina configura uma preocu-
pação de estudiosos há algumas décadas, a exemplo de outros estados brasile-
iros. Os debates no estado vinham sendo conduzidos principalmente pela aca-
demia e pelo IPHAN. O órgão estadual de preservação, a Fundação Catarinense de 
Cultura - FCC, durante muito tempo tangenciou este cenário. Contudo, a iminente 
demolição de arquiteturas icônicas do período modernista da cidade e a perda 
real de um importante edifício residencial no centro da capital fez com que os 
órgãos de controle cobrassem uma postura mais efetiva da FCC.

Face a esta importante demanda, a Fundação iniciou uma série de diálogos com 
outras instituições com o objetivo de delinear uma estratégia de trabalho visando 
a criação de procedimentos para a preservação destes bens. Num primeiro mo-
mento, a preservação do patrimônio modernista na cidade não conta com o apoio 
da sociedade que, de forma geral, não compreende o momento histórico sim-
bolizado por estas arquiteturas e ainda tem uma visão patrimonial muito focada 
no passado colonial. Esta falta de apoio comunitário demandou o desenvolvimen-
to de uma metodologia muito clara de atribuição de significância para estas ar-
quiteturas, buscando uma justificativa científica para a promoção da preservação 
por meio do tombamento estadual. 

Os cânones do modernismo no mundo e no Brasil
O movimento moderno configura-se como uma proposta de revisão total dos 
princípios técnicos e estéticos até então utilizados nas artes, na arquitetura, no 
planejamento urbano e até mesmo nos hábitos da população mundial. Novos re-
cursos da ciência e da técnica disponíveis buscavam satisfazer um novo espírito, 
determinando novas formas. 

No início do século XX, grandes nomes da arquitetura mundial como Gropius e Le 
Corbusier enfrentaram as tradições de seus países, acreditando na necessidade 

de renovação da cultura artística e atuando como disseminadores de novas ideias. 
Documentos de orientação sobre o que seria esta “nova arquitetura” são elabora-
dos, destacando principalmente os elementos relacionados à materialização dos 
novos conceitos de morar nas cidades: uso de concreto armado, pilotis, teto-jar-
dim, opção pelas plantas livres, janelas em fita e fachadas livres.

As experiências dos grandes arquitetos de vanguarda, vão se tornando conver-
gentes e apontam para um método e não mais um estilo arquitetônico. Entre as 
obras criadas por estes arquitetos há, basicamente, uma coerência moral. A bele-
za passa a consistir no relacionamento direto entre o edifício e sua finalidade, na 
elegância do sistema construtivo e seus materiais. A estética da nova arquitetura 
não reconhece separação entre fachadas e plantas, entre ruas e pátios, parte da 
frente ou de trás. Para exigências uniformes, edifícios uniformes, e para exigên-
cias singulares, soluções específicas (BENEVOLO, 2006).

Com a clareza de que um grande número de arquitetos estava trabalhando com 
métodos similares, nasce a necessidade de uma associação, traduzida em um con-
gresso de arquitetos modernos, o CIAM, tendo seu primeiro encontro realizado na 
Suíça, em 1928. O congresso produziu uma declaração final que reforça a arquite-
tura funcional como solução, baseada na produção industrial, na normalização e 
na racionalização. Um destaque é dado à questão urbanística, também entendi-
da com foco funcionalista. Ao longo dos anos seguintes outros CIAMs ocorreram, 
sendo seu produto mais influente a Carta de Atenas, escrita por Le Corbusier a 
partir das discussões do quarto congresso. A Carta de Atenas (1933) preconiza a 
organização das cidades como arma fundamental contra o seu caos.  

No Brasil, no início do século XX, fervilhava em diversos setores das artes em prol 
de uma linguagem que representasse a cultura do país, como parte de um movi-
mento que buscava uma identidade nacional. Na arquitetura, naquele momento 
o difundido estilo construtivo, o eclético, com grande influência francesa, era acu-
sado de ser tão cheio de “estrangeirismos” que em nada representavam o Brasil. 
Buscava-se a construção de uma arquitetura brasileira. Soma-se a isto o momento 
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de industrialização pelo qual o país passava, as cidades cresciam, se desenvolviam 
ao longo de estradas, ferrovias e parques industriais. Novos loteamentos eram 
abertos à luz das modernas leis de saneamento urbano. 

O ecletismo passa a sofrer duramente com as críticas dos intelectuais nacionalistas 
que acompanhavam de perto os debates internacionais sobre a nova arquitetura. 
Com a eclosão da primeira guerra mundial, em 1914, o Brasil passa a lidar com a 
escassez de material importado. Desta forma, tanto conceitual quando material-
mente, a Belle Époque entra em crise. Na década de 1930, o pensamento modern-
izante, de rompimento com a arquitetura eclética já estava institucionalizado por 
meio do estilo neocolonial que vinha se propagando pelo país, alcançando o gosto 
popular, sendo que entre 1930 e 1950 amplia a presença em território nacional 
em razão das expansões urbanas, abertura de novas bairros e construção de vilas. 
Contudo, também na década de 1930, a intelectualidade brasileira ansiava pela 
orientação modernista no ensino de arquitetura na Escola Nacional de Belas-Ar-
tes. Segundo Teixeira (2009), mesmo com grande influência dos arquitetos mod-
ernistas sobre o ministro Capanema, durante o governo Vargas, a maior parte dos 
escritórios encarregados dos projetos institucionais utilizavam o neocolonial como 
linguagem oficial, pois o mesmo também era carregado do espírito modernizante.

Com a chegada de importantes nomes da arquitetura mundial ao Brasil, como 
Gregori Warchavchik e Le Corbusier e com a indicação de Lucio Costa, para par-
ticipar da reformulação da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro a ar-
quitetura modernista começa a ganhar força na década de 1930. Um dos ícones 
da transformação da arquitetura no Brasil é o edifício do Ministério da Educação 
e Saúde – MES no Rio de Janeiro, construído entre 1936 e 1943. O método de tra-
balho, a preocupação com os problemas formais e a valorização dos elementos lo-
cais são os pontos principais absorvidos pelos ávidos arquitetos que transformari-
am seus projetos e a arquitetura brasileira nos tempos seguintes. Foi também na 
construção da sede do MES que ficou clara a participação de pintores, escultores e 
paisagistas na composição da obra como uma expressão nacional da arquitetura 
moderna (BRUAND, 2002).

A construção da cidade Brasília, nova capital brasileira, precedida de concurso 
para o plano urbanístico, divulgado em 1956, ao qual Lúcio Costa foi o vencedor, 
seguiu todos os preceitos da Carta de Atenas, entendo o urbanismo como forma 
de organizar as atividades humanas. Niemeyer já havia ficou encarregado do pro-
jeto arquitetônico das principais edificações que compunham a cidade (SEGAWA, 
2014).

Com a pujança do movimento moderno e o surgimento de Brasília, a arquitetura 
obteve uma ampla divulgação, identificando a importância do arquiteto na con-
cretização de empreendimentos. Quase uma dezena de periódicos especializados 
em arquitetura circulava no país, em um momento recorde de publicações da 
área. Assim, houve um aumento na demanda por arquitetos no afluente mercado 
dos anos de 1950, com reflexos inclusive na disseminação dos cursos de arquite-
tura.

No período, identificou-se um movimento de migrações internas de arquitetos, 
simbolizando uma troca e um enriquecimento de valores que vão propiciar no-
vas atitudes em lugares mais distantes do Brasil. Essas migrações caracterizam 
um processo de transferência de conhecimento e tecnologia das regiões mais 
desenvolvidas para outras menos desenvolvidas, num processo indutivo de mod-
ernização e uniformização de valores culturais e técnicos através da arquitetura 
(SEGAWA, 2014).

A modernidade em Florianópolis
No início do século XX, Santa Catarina passou por um movimento modernizante, 
principalmente em sua capital. Foram realizadas importantes obras de infraestru-
tura urbana baseadas nos novos conceitos de higiene (redes de água, esgoto, e 
energia) e de transporte, especialmente com a construção da ponte metálica Her-
cílio Luz, na década de 1920. Esta ponte significou a consolidação de Florianópolis 
como capital do estado e facilitou demasiadamente a chegada de novos mora-
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dores e outras modernidades, como o automóvel, o que exigiu também uma com-
pleta revisão do sistema viário da cidade.

Na arquitetura as mudanças ocorreram de forma mais lenta. O rompimento com o 
estilo eclético, dentro do movimento modernizante, ocorreu de forma mais signifi-
cativa com o Art Déco e o neocolonial. As dificuldades para implementar a arquite-
tura modernista de qualidade, devia-se a falta de acesso aos materiais necessári-
os, como o concreto e o aço, em função da distância do estado em relação aos 
grandes centros brasileiros. 

No estado, a arquitetura modernista teve sua representatividade mais forte nas 
edificações institucionais, no chamado segundo ciclo de renovação modernizante 
da capital, principalmente a partir da segunda metade do século XX, período no 
qual o fortalecimento da tendência modernista em arquitetura nas grandes ci-
dades brasileiras se fortaleceu, tendo Brasília como ícone (TEIXEIRA, 2009).

A aspiração e o esforço das elites políticas, intelectuais e comerciais eram de re-
afirmar o lugar de Florianópolis como cidade-capital. A administração municipal 
encomendou o primeiro Plano Diretor para a cidade em 1952 e em 1955, Flori-
anópolis tinha seu primeiro Código de Obras. O movimento modernista nas ar-
tes e literatura, efetivado pelo Grupo Sul, atualizou a herança da Semana da Arte 
Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922 e pela primeira vez trouxe os ares mod-
ernos de contestação e de experimentação para a produção intelectual da cidade 
(CASTRO, 2002).

Em 1950, a verticalização e o adensamento da cidade de Florianópolis se inicia-
ram. A produção no estado de materiais de construção fundamentais à prolifer-
ação da técnica construtiva, permitiu que a cidade despontasse. O turismo, até 
então incipiente, se apoiou na construção de hotéis na área central da ilha. Houve 
uma intensificação da vida social que se concretiza na construção de equipamen-
tos de lazer. Os cinemas, clubes, hotéis e cassinos buscavam em seus projetos de 
concreto aparente e plantas fluidas, proporcionar lazer tanto para os cidadãos 
locais como turistas.  

A verticalização do centro urbano colocou em evidência uma ruptura com a tra-
ma urbana fundadora. A cidade figurativa receberia, aos poucos, arquiteturas de 
feição moderna, colocando em tensão a relação do espaço construído com a es-
trutura fundiária. Assim, as notícias de uma nova Florianópolis repercutiram pelo 
país, divulgando obras que aconteciam por todo o território, região central e no-
vos bairros.

Na cidade, tudo ganhava o apelo do moderno, os meios de comunicação anuncia-
vam a última moda dos grandes centros, os clubes de lazer eram o palco da vida 
social da elite florianopolitana, nos cafés discutia-se música e literatura. Empresas 
aéreas passam a operar em vôos regulares, incrementando o turismo e facilitando 
o acesso da população local a outras cidades brasileiras onde a arquitetura mod-
erna já estava consolidada.

A necessidade de preservação
Após o desenvolvimento de uma profunda revisão bibliográfica acerca do tema, do 
amplo diálogo com outras instituições de preservação e de pesquisa, e entenden-
do que a arquitetura moderna refletiu as condições político-sociais de sua época 
na cidade de Florianópolis, enquanto capital do estado, ratificou-se a importância 
de identificar e reconhecer o patrimônio construído que represente este período 
de efervescência cultural, com intuito de salvaguardá-lo. Para tanto foram estu-
dados, neste ensejo, as edificações modernistas com recorte conceitual naquelas 
até então focadas nas atividades de lazer, uma vez que as mudanças na sociedade 
contemporânea têm condenado muitas delas ao total abandono.

Cinemas de rua e clubes sociais sofrem enormemente com as pressões imo-
biliárias que objetivam a reutilização de áreas nobres da cidade para implantação 
de edifícios cada vez mais altos. As poucas instituições que tentam resistir precis-
am se reinventar para conseguirem espaço no frenético novo modo de viver das 
cidades. 
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Se colocar à frente do debate e incentivá-lo, desenvolver metodologias de pesqui-
sa e sensibilizar a sociedade são papéis fundamentais de um órgão estadual de 
preservação, principalmente num momento em que o resguardo do patrimônio 
cultural vem sendo questionado e frontalmente atacado pelo discurso do desen-
volvimento tecnológico. 

As edificações selecionadas para o desenvolvimento deste projeto são:

1. Clubes e Cassinos: Clube do Penhasco, Clube Doze de Agosto (sede centro) e 
Lagoa Iate Clube. 

2. Hotéis: Edifício Normandie (Coqueiros Cassino Hotel).

Preservação da Arquitetura Moderna
Existe um claro problema de interpretação na forma como a sociedade coloca a 
arquitetura moderna entre os bens de valor patrimonial e a sua conservação, que 
ocorrem por processos institucionais ou disseminados na prática social. Segundo 
Zancheti e Hidaka (2014), esse problema se apresenta no momento da determi-
nação da significância cultural de um edifício moderno, passo necessário para in-
clusão na lista de bens protegidos da sociedade. Considerando que o Movimento 
Moderno teve abrangência mundial e os problemas relativos à sua documentação 
e conservação também deveriam ter a mesma abrangência, foi criado um grupo 
de trabalho internacional interdisciplinar com uma rede de representações nacio-
nais que visava promover o patrimônio junto ao público em geral e angariar apoio 
das instituições ligadas ao patrimônio cultural no governo e no meio acadêmico. 
Em 1990, com suporte da UNESCO, o DOCOMOMO se estabeleceu na sua primeira 
Conferência Internacional, onde foi assinada a declaração de Eindhoven. A atu-
ação do grupo esteve voltada para ações relacionadas ao inventário, promoção e 
valorização da arquitetura do Movimento Moderno (CARVALHO, 2005).

A declaração de significância existe e é utilizada há muito tempo, porém ganhou 
importância nos estudos culturais no momento em que a UNESCO passou a exi-

gi-la nos processos de pedido de inclusão de bens patrimoniais na lista de Patrimô-
nio Mundial. A declaração é que estrutura o sistema de patrimônio mundial da 
humanidade enquanto documentação de referência. Utilizada como instrumento 
de suporte de memória e orientação para ação de conservação, é um documento 
que expressa o valor cultural de um determinado bem para uma comunidade. A 
declaração é um instrumento que está apoiado no conceito de significância cul-
tural, definido como conjunto de valores culturais que são atribuídos por uma 
comunidade a um bem (ZANCHETI; HIDAKA, 2014).

A identificação dos valores, segundo uma visão empirista-positivista da filosofia da 
cultura, é um trabalho dos indivíduos cultos, que têm conhecimento necessário 
para interpretar corretamente os valores por meio das análises das qualidades 
arquitetônicas da edificação (TAINTER; LUCAS, 1983). Porém esta visão é influen-
ciada pela ideia da declaração como instrumento normativo para a conservação e 
restauro dos edifícios e também fixa os valores a serem conservados. Desse modo 
tendem a perpetuar as práticas de intervenção nas edificações, visando fornecer 
valores permanentes, sem analisar o contexto histórico. A abordagem do relativ-
ismo cultural traz a declaração como uma expressão do significado cultural, os 
valores culturais de um edifício são entidades imateriais que são atribuídas pela 
sociedade a partir da interação dos indivíduos, grupos ou instituições (RACHELS, 
1999). 

As concepções de análise utilizadas atualmente levam em conta a abordagem do 
relativismo cultural, entendendo que a identificação e a determinação dos valores 
é um processo de negociação entre diversos atores sociais para um consenso da 
significância cultural de um bem. Deste modo, a significância cultural hoje é enten-
dida como um conjunto de valores resultado do julgamento e validação social dos 
significados passados e presentes de um objeto (ZANCHETI; HIDAKA 2014).

Com isso, Azevêdo, Pontual e Zancheti (2014) desenvolveram um modelo teóri-
co-metodológico para a elaboração das declarações de significância para sal-
vaguarda do patrimônio arquitetônico, a declaração como construção social. O 
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processo da construção da declaração, para melhor operacionalização, passa 
por cinco etapas: a) levantamento e identificação: realizado por um levantamen-
to preliminar, levantamento de fontes documentais e iconográficas, análise ar-
quitetônica, identificação do estado de conservação do bem, levantamento dos 
instrumentos de salvaguarda e identificação dos atores sociais; b) julgamento: 
possuindo quatro fases para realizar um juízo de valor e a validação social, sendo 
estas, entrevistas com atores sociais, avaliação dos objetos patrimoniais, avaliação 
dos valores e significados do sítio e avaliação da autenticidade e da integridade; c) 
redação: composta por dois textos, o da significância cultural e o de apresentação 
do bem; d) diretrizes: para auxiliar na conservação do bem, com análises das des-
caracterizações ou patologias do bem, imagens, mapas de danos e sugestões de 
uso, bem como, análise das potencialidades e restrições do bem e medidas que 
auxiliem na conservação; e) consolidação: momento de revisão do processo e do 
produto final, realizando uma apresentação e divulgação do documento final para 
os autores sociais envolvidos e para a sociedade.

Zancheti e Hidaka (2014) definem que para elaborar uma Declaração de Significân-
cia são necessárias três etapas: a) a determinação da significância; b) a avaliação 
da significância e c) a redação da Declaração. A operacionalização da Declaração 
de Significância é feita em cinco momentos, onde na primeira ação se reúnem 
todas as informações básicas do edifício, como: data de concepção e construção, 
identificação de proprietários e construtores, fotos antigas e atuais do bem e do 
entorno, plantas, modificações e alterações realizadas na edificação ao longo do 
tempo, entre outras referências que se fizeram necessárias. É nesta etapa que se 
começa o diálogo com os proprietários e outras partes envolvidas, fazendo-se con-
sultas a respeito do significado do bem para aquela comunidade. Como segunda 
etapa, deve-se realizar um levantamento em fontes documentais sobre a história 
da edificação, do projeto aos dias atuais da pesquisa, materiais como, monogra-
fias sobre o edifício, reportagens, documentos de tombamento, complementada 
por entrevistas com pessoas diretamente ligadas às informações levantadas. Em 
um terceiro momento, realizar uma contextualização do edifício, considerando 
suas relações com características físico-ambientais da área, edificações construí-

das antes e depois do mesmo, local da inserção, usos e relações com a sociedade. 
A seguir, realiza-se uma análise arquitetônica e construtiva da edificação, em seu 
estado atual, avaliando a organização espacial dos ambientes, materiais, sistemas 
construtivos, reformas e modificações que possam ter sido realizadas, entre out-
ras características pertinentes. Por último, é pesquisado com todos os agentes 
sociais envolvidos com a edificação os valores associados ao bem, identificando 
todos os valores possíveis, pois a significância cultural de um objeto reúne o con-
junto de significados a ele associado.

Ainda conforme Zancheti e Hidaka (2014), para que a avaliação da significância 
possa representar o conjunto dos valores, é necessário um rigor quanto às in-
formações documentais, de forma que a decisão final envolva os atores sociais 
consultados na fase de identificação de forma participativa e consensual. O ponto 
final do processo é a redação da significância, devendo conter as argumentações 
de como e porque a edificação é importante, formando a base da gestão de con-
servação. 

A avaliação da significância é a operação de comparar os valores do edifício em 
relação a outros que também tenham importância cultural. Assim a avaliação de-
pende de critérios que permitam fazer comparações, que em geral são: a origem 
e a autoria, a representatividade, a raridade, a integridade e o potencial interpre-
tativo (RUSSELL, 2011). A Declaração de Significância deve ser reavaliada e recon-
struída periodicamente, devido às alterações sofridas ao longo do tempo, sendo 
sempre parcial e temporal, já que não é capaz de conter todos os valores dos 
envolvidos na conservação dos bens patrimoniais.

Materiais e Métodos
A pesquisa foi iniciada com a análise dos processos existentes relacionados ao 
tema na Fundação Catarinense de Cultura - FCC e elaboração de pesquisas bib-
liográficas. No primeiro momento foi identificada a importância do movimento 
modernista para a região de estudo, delimitando o período temporal e o contorno 
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geográfico possível dentro do tempo definido para o estudo. Seguiu-se, então, 
a definição dos critérios de caracterização das edificações listados por Benevo-
lo (2006), conforme mostrado no Quadro 1. De início, foram elencadas dez edi-
ficações de lazer entre clubes, hotéis, hotéis cassino e cinemas, mas parte delas 
não apresentou características arquitetônicas modernistas significantes quando 
colocadas na planilha de caracterização, sendo então excluídas deste para compor 
um segundo estudo.

Quadro 1 – Elementos da Arquitetura Modernista

ITEM ANÁLISE DA EDIFICAÇÃO
Uso de concreto armado  

Elementos estruturais em destaque  

Pilotis  

Janela em fita  

Teto jardim  

Planta livre  

Fachada livre  

Harmonia com o entorno/paisagem  

Brise Soleil /Cobogós  

Volumetria diferenciada  

Cobertura em laje de concreto  

Atendimento da planta à função do edifício  

Favorecimento de fluxos de ar e entrada de 
luz

 

Simplificação das formas/ausência de adornos  

Obras de arte (esculturas, painéis em azulejo, 
etc.)
Paisagismo (desenhos de piso em pedra 
portuguesa, uso de vegetação nativa, etc.)

 

Fonte: Adaptado de Benevolo (2006).

Para compor uma matriz básica completa, foram incluídos mais dois quadros com 
informações, que formaram uma “Planilha de Caracterização dos Elementos e Da-
dos da Obra”. Um deles é o de significâncias, conforme mostrado no quadro 2, ba-
seado em  Silva e Araújo (2017). O terceiro quadro é a listagem dos dados básicos 
de cada edificação conforme as especificações da Portaria do IPHAN n. 11 de 11 de 
setembro de 1986 (Quadro 3). Das quatro edificações definidas para este estudo, 
as informações da pesquisa inicial foram complementadas por entrevistas junto 
aos clubes e moradores e visitas de campo. 

Quadro 2 - Significância - Mérito de Valor Cultural

ITEM ANÁLISE DA EDIFICAÇÃO
Significância na época da construção  

Elementos que conferem autenticidade Ver quadro “ELEMENTOS DA ARQUITETURA 
MODERNISTA”

Elementos que conferem integridade  

Significância nos dias de hoje  

Fonte: Adaptado de Silva e Araújo (2017).
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Quadros 3 – Dados Básicos e Informações da Edificação
 

ITEM ANÁLISE DA EDIFICAÇÃO
Autor do projeto  

Construtora responsável pela obra  

Ano do projeto  

Ano da construção  

Ano da inauguração  

Descrição pormenorizada do objeto  

Relação do objeto com as peças da coleção (quando 
aplicável), listadas uma a uma com características 
individuais

 

Descrição da área  

Área Construída  

Área do Lote  

Descrição do entorno  

Documentação comprobatória  

Informações precisas da localização do bem  

Nome dos proprietários e/ou responsáveis pela 
guarda

 

Certidões de propriedade e de ônus reais do imóvel  

Estado de conservação  

Instrumento de Proteção Existente  

Documentação fotográfica  

Plantas  

Fonte: Adaptado de IPHAN, 1986.

Resultados e Discussões
As quatro edificações caracterizadas por este estudo como Modernistas de Lazer 
na cidade de Florianópolis estão listadas a seguir juntamente com um breve resu-
mo de sua significância. O produto final do processo é composto por uma justifi-
cativa escrita com o detalhamento do contexto teórico e arquitetônico das quatro 
edificações até sua situação atual e acompanhada pela Planilha de Caracterização 
dos Elementos e Dados da Obra além do relatório fotográfico de cada obra. Esta 
gama de informações irá compor a base teórica para abertura do processo de 
estudo para tombamento das Edificações Modernistas de Lazer em Florianópolis 
pela Fundação Catarinense de Cultura.

Clube do Penhasco
O Clube do Penhasco foi fundado pela elite da cidade para formar um clube so-
cial inovador (TAVARES, 2018). Fica na encosta do morro do Saco dos Limões, em 
um terreno de visuais expressivas para o mar e para a cidade, com um projeto 
de autoria de Valmy Bittencourt, cuja edificação foi inaugurada em 1954 (TEIXEI-
RA, 2009). O destaque do projeto fica por conta do formato inovador de concha 
da construção sustentada por quatro colunas-pórtico que liberam espaço interno 
do grande salão de festas, com janelas que proporcionam uma vista panorâmica 
para a Baía Sul e Ponte Hercílio Luz. Em termos estruturais, marca a modernidade 
com o uso de laje nervurada na cobertura abobadada, criando o espaço livre em 
seu interior (YUNES, 2005; TEIXEIRA, 2009;TEIXEIRA, YUNES E SOUZA, 2015).

O projeto recebeu modificações em suas varandas e acréscimo de um volume para 
cozinha próximo à entrada, mantendo sua estrutura e concepção arquitetônica. 
O local ainda é de propriedade dos associados, mas não tem recebido eventos 
nos últimos anos. Na parte externa, várias torres de telefonia agora compõe o 
cenário junto da edificação, estando instaladas ao lado do prédio do clube, dentro 
do terreno. 
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Clube Doze de Agosto – Sede Centro
A nova sede do Clube Doze de Agosto foi projetada em 1956 pelo escritório de dec-
oração e Arquitetura Pereira e Soares Ltda. (YUNES, 2005; ROSA; GRISARD, 1991). 
O edifício foi construído entre os anos de 1956 e 1967 (ROSA; GRISARD, 1991) 
tendo sua pedra fundamental lançada em 1943 (IPUF, 2014) e sua inauguração em 
1967. O período de construção do clube foi marcado por contratempos: falta de 
apoio de parte dos associados, que não acreditavam na possibilidade da notável 
realização e dificuldades na obtenção de empréstimo junto aos bancos. O novo 
lote, com sua vasta área, demonstra o arrojo com que seus idealizadores enfren-
taram os obstáculos, erigindo uma obra para dotar a capital de um clube social 
moderno (ROSA; GRISARD, 1991).

Sua edificação, de composição marcante forma dois volumes prismáticos que 
se encaixam, um na horizontal e outro na vertical. A fachada conta com quatro 
grandes pilares em V que apresentam continuidade e seguem fronteiros ao se-
gundo pavimento e na lateral uma série de colunas que vazam para seu interi-
or nos andares superiores. O acesso ao salão principal do segundo andar se dá 
por duas escadas helicoidais, com guarda corpo em madeira treliçada. O salão 
se interliga com um mezanino que compõe as laterais e fundos do ambiente por 
duas longas escadas que ficavam em evidência nos bailes de debutante, quando 
as moças desciam, duas a duas e eram apresentadas à sociedade florianopolitana. 

A sede social do clube, outrora palco de grandes eventos sociais importantes, at-
ualmente está fechada para eventos, havendo apenas algumas atividades admin-
istrativas. A edificação encontra-se em razoável estado de conservação, tendo a 
maior parte dos elementos que a distinguem enquanto arquitetura modernista, 
preservados, tais como colunas em V da fachada frontal, os pilotis, os planos en-
vidraçados, a dupla escadaria e os guarda corpos de madeira treliçada (TOMAZINI; 
VESPUCCI, 2016). 

Lagoa Iate Clube – LIC
O Lagoa Iate Clube foi projetado como parte de um complexo de lazer na região 
da Lagoa da Conceição, buscando atender as necessidades da época e, sobretudo, 
que se projetasse a frente do seu tempo para equacionar pleitos futuros. Para 
isso, Oscar Niemeyer foi contratado para elaboração do projeto inovador (LIC, 
2011). O clube é a única obra de Niemeyer na capital e remete a outros projetos 
do autor (YUNES, 2005).

O clube é formado por uma edificação principal com piscina, guarita, adminis-
tração, vestiários semi-enterrados, hangar e uma lanchonete próxima à lagoa. O 
conceito utilizado para o projeto do salão principal é de uma grande marquise de 
forma orgânica que abriga espaços ora abertos e ora fechados por esquadrias de 
madeira e vidro, permitindo a fluidez visual dos espaços. A laje de cobertura forma 
conjunto com um espelho d’água e piscinas. O bloco administrativo é formado 
por uma pequena edificação em laje de formato circular com vedações em vidro, 
apresentando um andar subsolo. 

O clube continua em atividade, tendo sofrido alterações significativas feitas ao 
longo dos anos para atender as necessidades de uso: (a) inserção de uma grande 
estrutura de cobertura no vão aberto da edificação principal; (b) fechamento da 
parte central da piscina originalmente parcialmente coberta pela laje; (c) inserção 
de edificação sobre a laje do vestiário e outra sobre laje da marina. Também foram 
acrescentadas quadras esportivas e quiosques de churrasqueira distribuídos no 
lote. Permanecem inalterados vestiário (apesar da nova estrutura imediatamente 
acima), volume da administração, bar da marina e a marina. Vale acrescentar que 
as alterações na cobertura da edificação principal são de estrutura metálica de 
caráter reversível.

As intervenções descritas, embora signifiquem alterações formais relativamente 
expressivas, configuram, em uma primeira análise, interferências de menor im-
pacto estrutural, não chegando a comprometer os elementos definidores do es-
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paço e no caso de um tombamento, tais elementos poderão ser revisados e recu-
perados a um estágio original, se necessário. 

Edifício Normandie (Coqueiros Cassino Hotel)
O Edifício Normandie foi projetado para ser um Cassino Hotel no bairro de Coque-
iros, local de veraneio na área continental da cidade na época. Com a proibição da 
atividade, o edifício nunca chegou a exercer tal função, tornando-se um conjunto 
de apartamentos antes de sua inauguração (TEIXEIRA; GRAD; MUNARIM, 2005). 

O projeto foi elaborado por Roberto Félix Veronese, profissional integrante da 
vanguarda sulista de arquitetura modernista, sendo inaugurado em 1960. Sua 
volumetria é marcante e destaca-se na paisagem, estabelecendo estreita relação 
com o mar. A utilização de pilotis no térreo configura uma área aberta e ao mesmo 
tempo coberta, liberando a vista para o fundo do terreno e destacando a edifi-
cação. A composição da fachada frontal em bloco único horizontal colado à rua, 
aberturas marcadas por requadros salientes e a utilização do concreto armado, 
nova tecnologia para o momento, diferenciaram o edifício Normandie dos demais 
da cidade (TEIXEIRA; GRAD; MUNARIM, 2005). A alteração de uso não impactou nas 
características diferenciadas de sua arquitetura e sua relevância histórica, o que 
lhe proporcionou o tombamento a nível municipal. Os apartamentos do projeto 
original foram unidos dois a dois, formando as unidades residenciais atuais. A es-
cada helicoidal interna ganha destaque por sua beleza plástica, envolvendo uma 
coluna central até os pavimentos superiores (IPUF, 2011).

Seu estado de conservação é precário, necessitando de reforço estrutural devido 
à existência de fissuras e rachaduras, da corrosão das armaduras do concreto 
aramado e pontos de infiltração. Também necessita de manutenção do sistema 
elétrico e hidráulico (IPUF, 2011; SEPHAN, 2011). Os moradores alegam o proble-
ma do alto custo para a manutenção necessária, já que a execução do reforço dos 
pilares exige um suporte com equipamentos especializados.

Considerações Finais
As edificações projetadas e construídas pelo movimento modernista representam 
parcela significativa do forte movimento cultural pelo qual passava a capital cata-
rinense na segunda metade do século XX. Estes edifícios e seus autores possibili-
taram, em seus projetos, a experiência de novas soluções espaciais e composições 
estruturais que irradiaram o espírito do novo, que fazia com que a população o 
incorporasse, agrupando-se em espaços representativos de seu convívio social.

As obras características do período modernista edificadas em Florianópolis 
demonstram o momento de modernidade assumido pela cidade, cujo impacto 
alterou de forma significativa a paisagem, os espaços urbanos e até mesmo os 
costumes. A cidade rompe com sua forma tradicional de viver e tenta se recon-
hecer nas grandes avenidas e nos edifícios em altura. Os clubes sociais e outras 
edificações de lazer impulsionaram a cidade rapidamente para este novo momen-
to, rompendo definitivamente como seu passado provinciano.

Este movimento, recente, com um pouco mais de meio século de existência ain-
da figura para a sociedade, como um processo vigente. A especulação imobiliária 
decorrente do alto potencial de atratividade da cidade tem ocasionado um in-
tenso processo de substituição do tecido urbano. As edificações pretéritas são 
abandonadas, muitas vezes com o claro propósito de arruinamento para que a 
demolição seja a única alternativa plausível.  Neste cenário, a preservação do pat-
rimônio edificado é uma das poucas alternativas para resguardar a memória de 
um período tão relevante da história da capital catarinense.

Para que seja possível iniciar um processo de tombamento dessas edificações, 
foi preciso desenvolver um método científico de análise e atribuição de valor pat-
rimonial, que permitisse compreender o momento histórico-social, bem como 
conectar a relevância arquitetônica dos bens ao seu contexto ampliado (papel so-
cial, relação com o entorno, entre outros elementos). Desta forma, os estudos de 
significância possibilitaram a criação do embasamento teórico para fins de tom-
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bamento que dão corpo ao processo e minimizam as argumentações contrárias 
que geralmente se pautam na estética e no tempo de existência das edificações.

A metodologia baseada nas características físicas da arquitetura funcionalista dá 
caráter científico ao estudo e pretende dissociar o trabalho das discussões políti-
cas, modismos ou outras linhas de debate que possam influenciar as decisões 
técnicas. Entendeu-se que a utilização dos critérios que definem as construções 
modernistas aliadas aos quadros de significância social da época da construção e 
dos tempos atuais apresentou de forma clara a importância destas edificações e 
permitiu levar à sociedade uma proposta madura de salvaguarda de um patrimô-
nio, que embora ainda seja pouco reconhecido pela coletividade, é carregado de 
significados sociais, tecnológicos e históricos.

Soma-se a todo este trabalho técnico desenvolvido, uma importante aproximação 
da instituição responsável pelo tombamento com os proprietários dos imóveis em 
processo de salvaguarda para iniciar um diálogo claro sobre as reais necessidades 
destes imóveis e de seus usuários, possibilitando a instituição atuar de forma in-
tegrada e colaborativa, evitando processos delongados e, desnecessariamente, 
desgastantes.
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RESUMO
Esta pesquisa visa estudar a interferência da preservação do patrimônio modernista 
na mobilidade a pé nas áreas de comércio local no Plano Piloto de Brasília. Para 
tanto, foi realizado um levantamento de contagens de pedestres (Gate Method), 
uso do solo e número de portas em oito comerciais locais nas Asas Sul e Norte, 
ou seja, quatro em cada asa. Verificou-se que a configuração do comércio da Asa 
Sul, idealizada no Relatório do Plano Piloto, difere, em certa medida, do comércio 
da Asa Norte, fomentando diferentes padrões de deslocamentos a pé, devido à 
presença de elementos morfológicos (como escadas). Ressalta-se que a presença de 
diferentes usos, estimulam a presença de pessoas em ambos os casos (Asa Norte e 
Asa Sul). No entanto, por outro lado, a configuração da Asa Sul, com comércios que 
apresentam portas de fundo, acabam por repelir as pessoas das partes traseiras 
dos empreendimentos, uma vez que o espaço é pouco cuidado. Já na Asa Norte, cuja 
configuração apresenta blocos com os quatro lados preenchidos e sem a presença 
de portas de fundo, tende a aumentar a presença de pessoas nos espaço, tal como 
apresentado por meio das contagens. Portanto, infere-se que a configuração espacial 
tende a interferir, sobremaneira, nos deslocamentos a pé, tendo o Modernismo 
prejudicado a mobilidade. Cabe, então, equacionar esta questão, de maneira que não 
haja prejuízo nem para o patrimônio, nem para a mobilidade urbana a pé.

Palavras-chave: patrimônio; mobilidade urbana; uso do solo; pedestre; Brasília;
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Brasília e seu tombamento
Para a criação de Brasília, que seria a nova capital do Brasil, foi feito um concur-
so, para poder escolher o melhor projeto para a nova cidade. Dentre dezenas de 
propostas, a vencedora, do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, foi escolhida justa-
mente pela simplicidade: a ideia, entregue em uma folha branca e desenhada a 
lápis, partiu do traçado de dois eixos cruzando-se em ângulo reto, como o sinal 
da cruz. Uma dessas linhas, o Eixo Rodoviário, tinha o traço levemente inclinado, 
o que dava à cruz a forma de um avião. Ele seria a via que leva às áreas residenci-
ais – hoje, Asa Sul e Asa Norte. A outra linha, que representava o Eixo Monumen-
tal,  abrigaria os prédios públicos e o palácio do Governo Federal no lado leste; a 
Rodoviária e a Torre de TV no centro, e os prédios do governo local no lado oeste.

Brasília foi construída entre 1958 e 1960 sob um ritmo acelerado, e já com parte 
do plano urbanístico executada, os principais edifícios administrativos já construí-
dos e a barragem que deu origem ao Lago Paranoá pronta, em 21 de abril de 1960 
foi inaugurada. Nos anos 60 apenas na asa sul já tinha sido construída algumas 
superquadras e o comércios locais, na asa norte só foi começar a construção nos 
anos 70. 

O projeto do Lucio Costa para os comércios locais da asa sul seria composto por 
blocos com no máximo dois pavimentos, sendo o superior para ser sobreloja, e 
podendo ter subsolo com ventilação para ser cozinha, depósitos ou atividades 
complementares do nível térreo. As lojas seriam viradas para as superquadras 
e na parte da via, que seria o fundo dessas lojas, a parte de serviço. No entanto 
na prática não funcionou dessa forma como o modernismo idealizava e aos pou-
cos a população foi inserindo os elementos tradicionais de uma rua. As fachadas 
comerciais foram invertidas, transformando a via que era de serviço em rua tradi-
cional, misturando carros, com pessoas e vitrines. Ou seja, o hábito social recriou, 
em pouco tempo, aquilo que a arquitetura modernista queria subverter (IPHAN, 
1999). 

Tendo em vista os padrões de uso da Asa Sul, a NOVACAP decidiu rever alguns 
parâmetros antes da implantação da Asa Norte, na intenção de corrigir alguns 
“erros” (CARPINTERO, 1998, p.257). 

A principal alteração para o comercio local da Asa norte foi a criação de blocos 
quadrados com fachadas para os quatro lados, tendo em vista que na Asa Sul não 
funcionou as lojas serem viradas somente para as superquadras. Esses blocos, 
além do mezanino e primeiro andar, destinados à sala de escritórios, com fre-
quência possuem seu piso elevado no térreo, acima do piso da rua, para permitir 
a utilização de lojas no subsolo, desde que iluminadas e ventiladas. Mas essa el-
evação do térreo cria diferentes níveis com a rua e com outros blocos e obriga a 
criação de escadas, dificultando a caminhabilidade dos pedestres.

Em dezembro de 1987 Brasília foi tombada, marco da arquitetura e urbanismo 
modernos, é detentora da maior área tombada do mundo – 112,25 km² – e foi 
inscrita pela UNESCO na lista de bens do Patrimônio Mundial. Segundo o IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)  o tombamento do conjun-
to urbanístico de Brasília tem caráter específico e é, essencialmente, urbanísti-
co e não arquitetônico. Ou seja, não há tombamento específico (individual) de 
prédios – exceto alguns poucos nominados individualmente (edifícios projetados 
pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em sua maioria), que estão tombados. O que está 
sob proteção federal (tombamento histórico) é a concepção urbana da cidade, 
materializada na definição e interação de suas quatro escalas urbanísticas – mon-
umental, gregária, residencial e bucólica. Em termos edilícios (construção), além 
de diversas normas construtivas específicas, deve ser seguido o Código de Ed-
ificações do DF, que é o instrumento legal de normatização edilícia no DF, con-
forme estabelece sua Lei Orgânica, cuja aplicação é responsabilidade direta dos 
órgãos de controle urbanístico, mais especificamente da Administração Regional 
de Brasília – RA 1 (IPHAN, 1999).

Dessa forma, os comércios locais da Asa sul e da Asa norte, não podem ser mod-
ificados, pois estão dentro do plano urbanístico tombado, podendo sofrer alter-



3580 3581

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

ações apenas nos seus edifícios de acordo com o Código de Edificações de cada 
um. 

Estudo de caso dos comércios locais da Asa sul e Asa 
Norte
Geralmente quando um turista ou um novo morador chega a Brasília ele repara 
logo a quão difícil é ver o movimento de pedestres na cidade, até mesmo em áreas 
comerciais. Um dos motivos para essa ausência de indivíduos transitando pelas 
ruas se justifica devido ao estilo modernista implantado na cidade. O modo como 
os prédios, acesso e trajetos para pedestres foram situados, são totalmente des-
favoráveis aos usuários. Independentemente da quadra em que você se localize, 
por mais singular que ela seja, você sempre irá encontrar muitos elementos em 
comum de outras quadras de Brasília, isso por que é muito difícil se desligar do 
repetitivo estilo modernista.

Os acessos e trajetos para os pedestres são problemas em todas as quadras comer-
ciais de Brasília.  As calçadas localizadas nas fachadas posteriores das comerci-
ais são sempre distantes de suas vitrines, mantendo os usuários afastados dos 
prédios. Isso faz com que a vontade de caminhar do pedestre caia drasticamente, 
pois o fato de não haver contato com vistas e experiências interessantes leva o 
percurso a se tornar um passeio infinito, em um trajeto longo e sem estímulos. 
Outro fator em comum nas quadras comerciais de Brasília é a baixa diversidade 
de fachadas. Todas seguem um mesmo padrão e não tem conectividade com os 
espaços públicos, isso faz com que o pedestre tenha pouca oportunidade de ver 
algo novo, inibindo então a criação de espaços urbanos atrativos, gerando uma 
redução ao estimulo do caminhar e de permanecer no ambiente. 

A falta de mobiliário urbano para que pessoas tenham vontade de permanecer 
no local, como um banco com sombra para proteger do sol, tornar um lugar 
agradável para ser um ponto de encontro, possuir uma iluminação de qualidade 

e principalmente ter uma acessibilidade para todos são pontos importantes que 
faltam nas comerciais. 

O bairro da Asa sul, localizada no Plano piloto de Brasília, tem características bem 
individuais. Além de ser o único bairro do plano piloto atendido por linhas do siste-
ma de metro de Brasília, ele também tem uma estrutura de comercial diferente. 
Os blocos de suas comerciais apresentam vitrines apenas em suas fachadas fron-
tais, voltada para as vias, enquanto suas fachadas posteriores dão espaço apenas 
para a porta dos fundos dos comércios. Essa forma como os blocos comerciais se 
comportam é extremamente prejudicial para o deslocamento das pessoas a pé. O 
fato de não haver vitrines, janelas e portas abertas voltadas para o trajeto em que 
as pessoas circulam, diminui drasticamente a quantidade de olhos voltados para 
um pedestre, e acaba com o contato visual entre exterior e interior aumentando a 
insegurança, o que leva aquele percurso a ser um local mais deserto.

Isso é justificado pelo nosso estudo, pois mesmo que os caminhos localizados 
nas fachadas posteriores dos comércios locais sejam de acesso a um transporte 
de massa (Metrô de Brasília), a porcentagem de pessoas que transitam atrás dos 
blocos da asa sul são inferiores aos que transitam atrás dos blocos da Asa norte, 
que possuem uma estrutura mais convidativa. 

Para a realização da pesquisa foram feitos levantamentos em quatro comerciais 
da Asa Sul e em quatro da Asa Norte, onde foram observados o fluxo de pessoas, 
a quantidade de portas dos blocos e a diversidade de uso e funções dos comércios 
locais. A analise do fluxo de pessoas foi feita a partir de um método onde se cria 
uma linha imaginária, e então durante um período de 2,5 minutos, quando um 
pedestre atravessa esta linha imaginaria, ele é incluído na contagem. Todas as 
contagens foram realizadas em dias da semana iguais, entre as 17h e 19h, que de 
acordo com Jan Gehl, é um horário de grande movimentação.
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Tabela 1- Porcentagem de pessoas que transitam atrás dos blocos dos comércios locais sul e 

norte.

Como o bairro da Asa norte foi um bairro mais novo do que a Asa sul, ocorreram 
mudanças na forma como as quadras comerciais foram elaboradas. Diferente da 
Asa sul, a Asa norte contém vitrines, janelas e portas abertas voltadas para as 
quatro fachadas, incluindo para as fachadas posteriores dos edifícios comerci-
ais, fazendo com que na maioria dos casos, haja uma maior diversidade de usos, 
funções e consequentemente um maior transito de pedestres.

A estrutura dos seus blocos possui um beiral que contorna suas quatro fachadas, 
gerando uma cobertura que permite que o usuário circule com mais proteção. 
Dessa forma criou um espaço coberto com 3 metros entre as lojas até o final do 
lote, usado como um espaço de transição entre o ambiente privado e o espaço pú-
blico. É nessa área em que as pessoas transitam e tem contanto visual com todos 
os indivíduos, dentro ou fora da edificação, elas tem chances de ver algo exposto 
nas vitrines ou em frente das lojas e por isso desaceleram naturalmente o seu 
passo para observar, ou até mesmo permanecer ali. Vemos claramente nesses 

exemplos que a presença dessas zonas de transição oferece muito mais atrativos 
para a permanência do ser humano.

Apesar de adicionar elementos que contribuem para a permanência do usuário, 
os blocos da Asa Norte também implantaram um componente que prejudica mui-
to no deslocamento dos pedestres, as escadas. Para o usuário se deslocar entre 
blocos diferentes ele sempre tem que se submeter ao esforço físico de subir ou 
descer uma escada, pois os blocos estão em níveis diferentes e estão ligados at-
ravés das escadas. Esse constante encontro com a escada passa a tornar a ida 
a uma loja menos interessante, por isso o pedestre irá escolher percorrer outro 
caminho que irá exigir menos de seu corpo, confirmando o prazer do ser humano 
em seguir por linhas retas, segundo Jan Gehl. 

Quadras menos movimentada do Plano Piloto de 
Brasília
Na quadra 110/109 sul está localizada a “quadra das elétricas”. Está comercial tem 
a menor diversidade de funções entre todas as oito quadras estudadas, entre to-
das as lojas observadas apenas 21% delas não estão relacionadas à iluminação e 
elétrica. Essa setorização também acontece em algumas outras quadras do Plano 
Piloto. Em uma cidade é necessário diversidade de funções, para que se torne 
mais segura, com movimento em horários distintos. Esta comercial sofre com 
poucas variações de experiências, não reforça a vida na cidade. As pessoas que a 
frequentam vão na maioria das vezes, procurar seus itens relacionados à elétrica 
e vão embora, ela não permite que o usuário possa experimentar uma parada 
espontânea, a imprevisibilidade e os contatos passivos de ver e ouvir. Quando 
encontramos uma variação de uso nessa comercial, eles estão localizados em 
dois grandes blocos distintos que contém também apenas uma função, exercen-
do praticamente uma única atividade o dia todo. Por esses motivos que ela é a 
terceira quadra com menos fluxo de pedestre do nosso estudo.
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A quadra que teve o segundo menor fluxo de pedestres foi a 412/413 norte. O 
baixo número de pedestres nessa quadra é justificado principalmente pelo grande 
número de restaurantes e bares que tem como principal foco a atividade noturna, 
fazendo com que não haja muitos motivos para visitar a quadra durante outros 
períodos do dia.  Também foram observadas muitas lojas vazias, disponíveis para 
aluguel.  Com as vitrines de todas essas lojas fechadas ao longo da quadra, 
impede um contato visual entre interior e exterior, mostrando apenas que o 
comércio tem pouco a oferecer as pessoas que passam ali, e por isso o fluxo de 
pedestres é tão baixo. Esse modelo de quadra contraria o equilíbrio entre os três 
modelos de comércio essencial em um espaço urbano, que são as atividades 
obrigatórias, atividades de lazer e atividades noturnas. Com a falta desta varie-
dade de funções é extremamente difícil manter um ambiente vivo.

A quadra 205/206 norte é a que mais se diverge das demais quadras comerciais 
de Brasília, isso devido a arquitetura e organização extremamente diferente do 
modelo tradicional. O fato de existir uma quadra singular em Brasília seria bom 
para termos uma maior diversidade de detalhes, fachadas e gerar mais volume de 
informação para a cidade, mas infelizmente a única comercial que se distingue um 
pouco dos padrões do plano piloto teve uma contribuição mais negativa aos pe-
destres do que as outras, resultando no menor número de pedestres transitando 
na quadra. 

A comercial é composta por apenas um grande bloco, de cor branca, sem textura 
e detalhes,   com fachadas que oferecem poucos tipos de contato entre o usuário 
e o ambiente privado,  criando um sentido de rejeição,  um local sem atividade 
humana, aonde não se tem a oportunidade de ver a pequena variedade de comér-
cio que ali existe. Não é possível ser visto e sentir-se seguro nesta quadra. Esta 
oferece apenas uma paisagem repetida, sem atração nenhuma para os pedestres 
que por ali caminham. 

O sistema de apenas um bloco não é a única inovação dessa quadra, ela também 
é a única que oferece duas passagens subterrâneas que interligam o bloco 205 

norte com o bloco da 206 norte, isso faz com que o pedestre tenha uma nova 
opção para não entrar em conflito com os automóveis, reduzindo a chance de 
acidentes e o tempo de espera. Apesar da ideia de criar um artificio para ajudar na 
segurança do pedestre seja excelente, a opção escolhida não é a ideal. O pedestre 
tem claramente preferência nos deslocamentos horizontais, ele sempre irá optar 
em economizar energia e em seguir um caminho em que seus músculos sejam 
menos exigidos. Além disso,  as passagens subterrâneas também tem o problema 
de serem um lugar escuro, fechado, onde não é possível observar com nitidez as 
pessoas que passam ali, fazendo com que a passagem se torne um lugar mais 
inseguro e cada vez menos frequentado pelos pedestres. Todos esses problemas 
justificam o baixo fluxo de pessoas que passaram nas passagens subterrâneas 
da quadra (foram contados apenas duas pessoas), comprovando então que esta 
solução não é muito conveniente para os usuários.

Quadras mais movimentada do Plano Piloto de Brasília
Todas as quadras restantes de nossa pesquisa receberam um grande numero 
de movimento de pedestres, e percebemos que a grande característica comum 
entre elas é a pluralidade de funções existentes na comercial, sem nenhum tipo 
de setorização. Todas as atividades destas quadras seguem as três características 
essências para uma quadra se manter viva, que são: atividades obrigatórias, ativ-
idades de lazer e atividades noturnas. Com essa grande pluralidade de funções, 
estimula os pedestres a transitarem durante todas as horas do dia, permitindo 
uma maior troca de experiências entre os usuários e os comércios, que lhes ofere-
cem oportunidades novas de comprar, vender, comer, beber e parar espontanea-
mente em alguma vitrine e admirar um produto.

A quadra com mais movimento de pedestres foi a 308/309 norte, e é a quadra que 
possui mais diversidade nas funções das lojas. Ela mistura restaurante e bares, 
com lojas de vestuários e cria uma grande movimentação que atrai pessoas, e faz 
com que se torne uma quadra mais segura. Por possuir restaurante e bares es-
palhados nos blocos, no período da noite essa quadra também possui movimento 
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em toda sua extensão, criando um lugar atrativo para visitar, pois quanto mais 
olhos se têm em um lugar público mais seguro fica. 

A quadra 201/202 sul, foi a que teve o segundo maior fluxo de pessoas em nossa 
análise, mas vale ressaltar que o fator determinante para ter esse grande número 
de pessoas não foi só a sua variedade de funções, mas também a sua localização. 
A comercial da 201/202 sul esta situada entre uma quadra residencial (202 sul) e 
o Setor Bancário sul, que é uma área de grandes prédios corporativos, com um 
grande número de pessoas. O grande fluxo de pedestres dessa quadra vem das 
pessoas que frequentam o Setor bancário sul, que na maioria das vezes se deslo-
cam até a comercial para usufruir da grande quantidade de comércios do gênero 
alimentício. A curta distância para um objetivo comum, se alimentar, estimula os 
usuários do Setor Bancário Sul a frequentarem a quadra 201/202 sul, contribuindo 
então para que a quadra seja um local movimentado.

Tabela 2- Total de pedestre que passaram nas quadras.

Crítica ao modernismo e ao tombamento
No espaço público da cidade moderna, a memória da cidade é contada a partir 
do seu projeto e sua configuração ao longo de anos de constante reconstrução. 
Em uma cidade planejada, a produção do espaço pressupõe a criação de uma 
organização racional, criada por especialistas, que deve prevalecer sobre o im-
proviso e substituir as resistências existentes nas tradições e oportunidades, ao 
que Certeau (1998) chama de “não tempo”. Pressupõe, enfim, a criação do sujeito 
“universal e anônimo” que é a própria cidade, pensada para exercer funções a 
partir de seus espaços racionais. Esta será entregue aos habitantes que deverão 
reconfigurar os espaços, transformando-os em lugares (

São as práticas do espaço, elaboradas pelos habitantes, que tecem as condições 
determinantes da vida social e que se apropriam e reapropriam daquilo que o 
projeto urbanístico excluiu. Apropriam-se pelo fazer, pelo caminhar, pelo falar, 
circular, fazer compras (CERTEAU, 1995). A instalação de atividades de comércio 
em um determinado lugar costuma ser um atrativo de animação urbana. Desde 
as primeiras aglomerações urbanas, o local do comércio era considerado o lugar 
do encontro, do movimento intenso de habitantes e também o local de contato 
com estrangeiros.

Para uma cidade viva, segura e saudável, o pré-requisito para a existência da vida 
urbana é oferecer boas oportunidades de caminhar. Ao se caminhar há um con-
tato direto entre as pessoas e a comunidade do entorno, o ar fresco, o estar ao 
ar livre, os prazeres gratuitos da vida, experiências e informações.  Em essência, 
caminhar é uma forma especial de comunhão entre pessoas que compartilham o 
espaço público como uma plataforma e estrutura.

Uma cidade que convida as pessoas a caminhar, por definição, deve ter 
uma estrutura razoavelmente coesa que permita curta distância a pé, 
espaços públicos atrativos e uma variedade de funções urbanas. Esses 
elementos aumentam a atividade e o sentimento de segurança dentro 



3588 3589

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

e em volta dos espaços urbanos. Há mais olhos nas ruas e um incentivo 
maior para acompanhar os acontecimentos da cidade, a partir das 
habitações e edifícios do entorno (GEHL, JAN, 2010).

Pesquisadores mostram que, se o destino é seguro, limpo, relaxado 
e fácil de compreender, e se os visitantes passeiam com as suas 
expectativas atendidas ou excedidas, esses visitantes permanecerão 
três vezes mais tempo e gastarão mais dinheiro do que numa estrutura 
antipática e confusa (KARSSENBERG, LAVEN, GLASER, HOFF,2015). 

As atividades sociais exigem a presença de outras pessoas, assim como a econo-
mia, principalmente as lojas de rua e incluem todas as formas de comunicação 
entre as pessoas no espaço público. Se há vida e atividade no espaço urbano, 
então também existem muitas trocas sociais e econômicas. Se o espaço da cidade 
for desolado e vazio, nada acontece. Uma condição importante para uma camin-
hada agradável e confortável é ter um espaço livre sem interrupções ou obstácu-
los. Crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais precisam de espaços 
maiores para ter um passeio confortável, assim como pessoas com carrinhos de 
bebe, carrinhos de compra também precisam de mais espaço.

Com esse estudo percebemos que tanto na Asa Sul como na Asa norte temos prob-
lemas de mobilidade, criados principalmente pela forma modernista de Brasília. 
O estilo modernista tem essa grandiosidade, com distâncias longas e preferência 
para veículos. Segundo Jan Gehl, é tudo grande demais, as distâncias são impos-
síveis de ser percorridas pelo corpo humano, e os monumentos, grandes demais 
para apreciarmos a partir de nossa altura, isso sem contar a falta de calçadas e 
ciclovias. O estilo modernista afasta os pedestres da rua, e isso é visto nas comer-
cias que foram estudadas. A principal calçada que faz a passagem das paradas 
de ônibus e metrô, do eixinho W até a via W3 ou do eixinho L até a via L2 que é 
onde se têm um maior fluxo de pedestres, não passa pelas comerciais, pelas lojas, 
criando um grande caminho muitas vezes inseguro, pois é cercado por muitas 
arvores e não possui olhos voltados para ele. Mesmo na Asa Norte que possui 

quatro fachadas, viradas para os quatro lados do bloco, essa calçada passa longe 
das lojas e faz com que essas lojas percam prováveis compradores. 

Vimos que na Asa Sul por ela ser mais antiga já foi percebido alguns erros, e na 
criação da Asa Norte tentaram concertar esses erros. Mas o problema não é ape-
nas da tipologia do edifício, e sim do plano urbanístico que afasta os pedestres um 
dos outros e das lojas das comerciais. Essa grande distancia, e o grande número 
de locais verdes com arvores, sem usos, faz com que o pedestre perca a vontade 
de caminhar até uma comercial, muitas vezes por não se sentir seguro tendo que 
atravessar esses grandes caminhos desertos, optando muitas vezes por usar o 
carro. 

Como Brasília é tombada, seu plano urbanístico não pode ser alterado, o que en-
gessa o crescimento e a melhora da cidade. Uma cidade saudável é uma cidade 
caminhavel, e para melhorar essa caminhabilidade em Brasília é necessário algu-
mas mudanças, e não necessariamente a cidade precisa perder totalmente a sua 
forma. 
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RESUMO
Apresentamos neste artigo a pesquisa, em andamento, para a tese de doutoramento 
desenvolvida no programa de pós-graduação em arquitetura da FAU UFRJ. 
Pretendemos nesta pesquisa discutir a preservação da arquitetura moderna de 
forma mais abrangente, ampliando as análises para além dos aspectos formais da 
arquitetura, levando em conta a preocupação em entender a “consistência física”, 
construtiva, analisando sua conformação como imagem e também como matéria, 
substância.

 As questões relativas à necessidade da salvaguarda do legado do Movimento 
Moderno vêm se apresentando como um desafio contemporâneo a ser encarado pela 
disciplina da conservação,e é preciso fortalecer a transmissão deste passado para as 
gerações vindouras em toda sua complexidade e autenticidade.

As transformações ocorridas no ambiente construído e as novas necessidades 
impostas no decorrer da vida destes edifícios criaram uma série de questões 
e ameaças a sua preservação. A obsolescência funcional e tecnológica, o 
envelhecimento dos materiais, a falta de conservação, as novas necessidades 
infraestruturais, são problemas de ordem técnica, mas que devem ser encarados sob 
a ótica da restauração.

O estado do conhecimento das pesquisas, e principalmente as intervenções 
realizadas nos exemplares modernistas ainda apresentam uma grande dificuldade 
de reconhecimento do valor das características técnico-construtivas como um valor 
a ser preservado. Embora seus valores históricos e artísticos já tenham conquistado 
um maior reconhecimento, ainda é possível identificar pouca preocupação com a 
integridade física e material destes edifícios, ou seja, com a preservação dos dados 
materiais e das técnicas construtivas empregadas e as possíveis abordagens para sua 
recuperação. 

Isto se dá em parte pela dificuldade de entendimento do valor intrínseco, que 
constitui a essência, entre os edifícios modernistas e os materiais especificados e 
empregados na sua construção. Esta dificuldade não é privilégio das intervenções 
em arquitetura moderna, intervenções que tem que lidar com substituições 
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e refazimentos em técnicas construtivas tradicionais também enfrentam esta 
problemática, a diferença é que os materiais aplicados à arquitetura moderna (ao 
contrário dos tradicionais que podem ainda ser reproduzidos em canteiro) foram 
produzidos industrialmente e dependem de processo que por muitas vezes não são 
mais correntes.

É necessário discutir-se as questões vinculadas à preservação da arquitetura 
moderna de uma maneira mais abrangente, ampliando este debate para o campo 
da História da Construção, entendendo que a atribuição de valor feita à arquitetura 
do movimento moderno deve considerar os materiais de construção, técnicas e 
sistemas construtivos utilizados, ou seja, sua “consistência física”, como passível de 
preservação. Entendendo que este valor da “materialidade” em conjunto com os 
aspectos formais da obra, conformam o valor a ser preservado nestes edifícios

Palavras-chave: Preservação;Arquitetura Moderna;Técnologia da construção;História 
da Construção.

A preservação do legado do Movimento Moderno e o entendimento da sua di-
mensão histórico-cultural ainda é uma questão difusa no campo da Arquitetura. 
Embora as discussões no campo do patrimônio, principalmente nos últimos 25 
anos, já tenham apontado que a preservação da Arquitetura Moderna deve seguir 
o arcabouço teórico e prático consolidado ao longo de muitos anos de debates 
para o estabelecimento do campo disciplinar da preservação, ainda é preciso 
fortalecer a transmissão deste passado para as gerações vindouras em toda sua 
complexidade e autenticidade.

As questões relativas à necessidade da salvaguarda do legado do Movimento 
Moderno vêm se apresentando como um desafio contemporâneo a ser encarado 
pela disciplina da conservação. A preservação deste passado recente ainda é um 
tema que suscita debates e questionamentos,

Ainda é preciso consolidar o reconhecimento da arquitetura moderna como um 
produto cultural de um tempo passado, e assim passível de proteção.  As trans-
formações ocorridas no ambiente construído e as novas necessidades impostas 
no decorrer da vida destes edifícios criaram uma série de questões e ameaças 
a sua perpetuação. A obsolescência funcional e tecnológica, o envelhecimento 
dos materiais, a falta de conservação, as novas necessidades infraestruturais, são 
problemas de ordem técnica, mas que devem ser encarados sob a ótica da restau-
ração.

O estado do conhecimento das pesquisas, e principalmente as intervenções real-
izadas nos exemplares modernistas ainda apresentam uma grande dificuldade de 
reconhecimento do valor das características técnico-construtivas como um valor a 
ser preservado. Embora seus valores históricos e artísticos já tenham conquistado 
um maior reconhecimento, ainda é possível identificar pouca preocupação com a 
integridade física e material destes edifícios, ou seja, com a preservação dos dados 
materiais e das técnicas construtivas empregadas e as possíveis abordagens para 
sua recuperação. 
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Pretendemos nesta pesquisa discutir a preservação da arquitetura moderna de 
forma mais abrangente, ampliando as análises para além dos aspectos formais da 
arquitetura, levando em conta a preocupação em entender a “consistência física”, 
construtiva, analisando sua conformação como imagem e também como matéria, 
substância.

Os caminhos que desenhamos ao longo da análise de alguns casos de intervenções 
recentes em edifício modernistas no Rio de Janeiro, estudados na dissertação de 
mestrado defendida em 2015, infelizmente apontam para outra direção. Nota-se 
uma tendência simplificadora de afastar o tema da preservação do moderno do 
campo teórico-crítico da restauração. Intervenções de retrofit, repristinação, modi-
ficações internas radicais, reposição de superfícies, correções de tecnologias, com-
pletamentos, são alguns exemplos que tem se tornado comuns nas intervenções 
realizadas nestes edifícios.

Isto se dá em parte pela dificuldade de entendimento do valor intrínseco, que 
constitui a essência, entre os edifícios modernistas e os materiais especificados e 
empregados na sua construção. Esta dificuldade não é privilégio das intervenções 
em arquitetura moderna, intervenções que tem que lidar com substituições e re-
fazimentos em técnicas construtivas tradicionais também enfrentam esta prob-
lemática, a diferença é que os materiais aplicados à arquitetura moderna (ao 
contrário dos tradicionais que podem ainda ser reproduzidos em canteiro) foram 
produzidos industrialmente e dependem de processo que por muitas vezes não 
são mais correntes.

Uma das abordagens necessárias para a construção desta pesquisa é o campo 
de investigação da História da Construção. A consolidação da História da Con-
strução como campo do conhecimento acadêmico é recente, mesmo em Portugal, 
onde tem sido desenvolvida uma série de pesquisas no âmbito dos materiais de 
construção·. O objetivo deste campo da História é “estudar cronologicamente as 
técnicas, processos e regras aplicadas à construção de obras de Arquitetura e de 

Engenharia Civil (HUERTA, 2011). Pode igualmente afirmar-se como a disciplina 
dedicada à História das Culturas Construtivas” (MARCARENHAS-MATEUS, 2013). 

“A História da Construção é campo recente que tem oferecido 
perspectivas inovadoras sobre o estudo das técnicas construtivas 
tradicionais, a investigação dos processos históricos de fabricação 
da arquitetura edificada e os meios de sistematização e transmissão 
desses saberes. As pesquisas dedicadas ao campo vêm crescendo 
substancialmente nos últimos anos, também devido a demandas 
contemporâneas pela preservação do patrimônio histórico-
arquitetônico que exigem, no quadro disciplinar da Restauração 
Arquitetônica, o estudo crítico da matéria edificada e a conservação 
de seus exemplares de interesse enquanto documentos históricos de si 
mesmos.” (FREITAS;TIRELO, 2016.)

A partir dos anos 1970 a História da Construção começa a afirmar-se como campo 
de conhecimento autónomo em relação às disciplinas da História das Técnicas 
ou da História das Ciências. Mas é ao longo das ultimas décadas, principalmente 
após os anos 2010 que a história da construção vem crescendo com publicações 
e eventos científicos ligados ao tema tanto na Europa, quanto em outros países 
com Portugal e Brasil. 

Se no que tange às técnicas construtivas e materiais tradicionais da história da 
construção luso-brasileira a abordagem do tema ainda é recente, para os materi-
ais e técnicas construtivas modernas as pesquisas e publicações são ainda mais 
escassas. A transição entre as culturas construtivas tradicionais - das alvenarias, 
da madeira e da terra - para a nova cultura do aço e do concreto armado – é ainda 
pouco explorada e foram poucas as publicações que se dedicaram a oferecer um 
panorama da história dos processos construtivos neste período. 

A primeira patente do concreto armado foi registrada em 1867, passados 150 
anos já se pode traçar um panorama de sua larga aplicação e de sua importância 
para a história da construção. 
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“Apesar da sua “juventude”, se comparada com as culturas tradicionais 
da cal, da terra e da madeira, a cultura do concreto e do aço também 
já teve tempo de tornar “tradicional” e de ter dado origem a numerosos 
objetos e sítios arquitetônicos que hoje são reconhecidos como herança 
cultural material de comunidades, povos e nações.” (MASCARENHAS 
MATEUS, 2011) 

A identificação do valor dos materiais e das técnicas em um edifício histórico pas-
sa antes de tudo por avaliar a cultura construtiva[1] utilizada na sua concepção. A 
atribuição de valores é um ponto essencial para as estratégias de conservação e 
restauração, e para isto é fundamental conhecer as culturas construtivas do pas-
sado e com elas os métodos, os materiais, as técnicas e a organização do trabalho, 
usados em determinados períodos históricos. Visto isso, se acredita ser indis-
pensável para esta análise aliar a História da Construção à ciência da conservação. 

“Transmitir os valores materiais e imateriais de um monumento às 
próximas gerações implica entre muitas outras tarefas, identificar e 
preservar o conhecimento técnico e tecnológico que ele representa, 
atravessando se necessário as fronteiras epistemológicas de disciplinas 
instituídas para colocar de forma precisa e justificada a combinação de 
técnicas e materiais ao serviço da preservação máxima e otimizada da 
sua integridade material e simbólica.” (MASCARENHAS MATEUS, 2017)

Quando estudamos, na ótica da história da construção, os edifícios do movimento 
moderno, percebemos a importância da cultura construtiva moderna e sua pre-
sença indiscutível nos exemplares arquitetônicos. Muito do valor da arquitetura 
moderna deriva do uso das novas tecnologias e as possibilidades formais geradas 
por elas, em especial o concreto armado, além dos novos materiais e suas carac-
terísticas estéticas, de modulação, proporção, entre outros.

[1]  Cultura construtiva é definida por Howard Davis como um sistema coordenado 
de conhecimento, regras e procedimentos que é partilhado por quem participa na 
atividade construtiva e que determina a forma adoptada por edifícios e cidades (Davis, 
2006).

 Infelizmente avançamos muito pouco nas técnicas de conservação e restauração 
para os materiais modernos como o concreto, o aço e o vidro, entre outros. Seria 
necessário avançar em testes analíticos e soluções de procedimentos de conser-
vação e restauração destes materiais para evitar as substituições levianas e a per-
da de informações históricas relacionadas à materialidade destas construções e 
as tecnologias aplicadas à época da sua construção.

A solução pela conservação, e principalmente pela conservação preventiva, pode-
ria ser um caminho para estes edifícios, a fim de evitar as substituições, quase 
sempre presentes nas intervenções de maior porte, mitigar as causas de deteri-
oração e tentar prolonga o ciclo de vida destes materiais, caminhando em paralelo 
com pesquisas que possam apontar soluções futuras.

Os desafios a serem vencidos para que se construa definitivamente um argumen-
to pela preservação deste legado passam principalmente pelo reconhecimento 
da Arquitetura Moderna e a atribuição do valor de seus materiais, tecnologias e 
sistemas construtivos como um produto cultural de um tempo passado, e por ser 
passado, passível de proteção.

É necessário encarar as intervenções realizadas nos edifícios modernos como um 
desafio teórico metodológico do campo do restauro e da conservação. A pesqui-
sa se propõe a olhar para estes edifícios analisando, sob a ótica do campo da 
preservação, reforçando seus valores de patrimônio e tentando contribuir para 
sua preservação e transmissão com autenticidade para as gerações futuras.

É necessário discutir-se as questões vinculadas à preservação da arquitetura mod-
erna de uma maneira mais abrangente, ampliando este debate para o campo da 
História da Construção, entendendo que a atribuição de valor feita à arquitetura 
do movimento moderno deve considerar os materiais de construção, técnicas e 
sistemas construtivos utilizados, ou seja, sua “consistência física”, como passível 
de preservação. Entendendo que este valor da “materialidade” em conjunto com 
os aspectos formais da obra, conformam o valor a ser  preservado nestes edifícios. 
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Afirmamos ser possível encarar este debate, em relação aos materiais de con-
strução, tecnologias e sistemas construtivos, dentro de uma abordagem criti-
co-conservativa, entendendo a restauração dos elementos construtivos como um 
problema a ser resolvido no campo teórico da restauração. 

Desta forma propomos a aplicação desta hipótese ao edifício da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da UFRJ, onde procuraremos provar que é possível, através 
de estratégias e ações de conservação, prolongar a vida útil do edifício, mitigar as 
causas de deterioração evitando as substituições e quando inevitável, tratar estas 
substituições dentro do arcabouço teórico metodológico da restauração. 

As preocupações com a preservação da Arquitetura Moderna, no cenário inter-
nacional, começam a despontar ainda na década de 80 e se dão principalmente 
em decorrência das ameaças que sofriam alguns de seus mais expressivos exem-
plares. A ameaça de perda e desfiguração do Patrimônio Moderno deu início a 
um processo, ainda em curso, de discussão e tentativa de resguardar esses exem-
plares para o conhecimento das gerações futuras.

Ao longo destas décadas de amadurecimento da discussão, nota-se uma tendên-
cia simplificadora de afastar o tema da preservação do moderno do campo teórico 
crítico da restauração. Esta tendência tem sido duramente combatida pelos que 
se aprofundam no tema deixando claro que não existe, no campo teórico, a dif-
erenciação entre a preservação das obras de arquitetura recente e a restauração 
do antigo. 

O restauro do moderno deve ser reconhecido com um problema histórico – crit-
ico e não como uma decisão baseada unicamente em critérios técnicos.  Esta de-
cisão deve estar sob a ótica do arcabouço teórico metodológico da restauração 
aprofundado a partir do séc. XIX e atingindo a maturidade na teoria Brandiana, 
conduzindo o debate para a consolidação da Carta de Veneza como referência 
fundamental do campo.

“Por isso, definindo a restauração como o momento metodológico do 
reconhecimento da obra de arte como tal, a reconhecemos naquele 
momento do processo crítico em que, tão-só, poderá fundamentar a sua 
legitimidade;. [...]”  (BRANDI, 2004, p. 100)

Por isso a restauração, para todos os tempos, deve se pautar pela análise de cada 
obra, sua conformação física e imagem ao longo do tempo, fundamentando-se na 
relação dialética entre as instâncias histórica e estética da obra. 

Os usos e tecnologias propostas pelo Movimento Moderno vieram ao longo destes 
anos se tornando obsoletas ou deixando de existir. As mudanças de uso dos ed-
ifícios, em muitos casos levaram a grandes modificações de layout, superfícies, 
sistemas e tecnologias, além da adaptação aos novos padrões de segurança e 
eficiência energética.  

Outro fator importante nesse processo foi à desmistificação da durabilidade eter-
na dos materiais empregados nas edificações modernas. Como todo material con-
strutivo os materiais modernos também sofreram com o avanço do tempo e em 
alguns casos sua reação não se deu com a qualidade esperada. O próprio con-
creto que era tido como um material de alta resistência e durabilidade começa a 
apresentar desgastes e patologias, principalmente nas estruturas aparentes, que 
se configura como um grande desafio à preservação. 

Outros materiais empregados nas edificações modernas eram de certa forma, 
novas experiências de aplicações de revestimentos, vedações, encaixes. Alguns 
deles criados para determinada situação, o que lhe confere um caráter quase que 
artesanal e de difícil manutenção e reposição. Da mesma forma o uso de materiais 
industriais, que na época eram correntes no mercado, mas que hoje não são mais 
fabricados e por vezes dependem de processos industriais que podem ter sido 
abandonados também geram dificuldades de reposição. 

As tentativas de recuperação destes materiais e estruturas começam a se dar 
como uma operação de simples manutenção, sem uma preocupação conserva-
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tiva, ou sem o cuidado de uma intervenção de restauro, o que em muitos casos 
ocasionou perdas irreversíveis na matéria original destes edifícios. 

Mesmo em intervenções criteriosas há de se observar que devido às técnicas 
apropriadas para conservação destes materiais ainda não terem sido completa-
mente desenvolvidas, em muitos casos, é feita a opção pelas substituições totais 
com materiais de aspecto semelhante, o que tem resultado não na restauração, 
mas na repristinação das superfícies, o que descarta o valor documental e artístico 
intrínsecos a estes materiais.

Estas questões relativas à materialidade ainda figuram um debate em aberto, e é 
preciso a conscientização e o convencimento da necessidade de sua  preservação, 
que sofre cada vez mais com grandes perdas.

A dificuldade contemporânea do reconhecimento do tempo passado da Arquite-
tura Moderna leva ao risco de que estes edifícios desapareçam antes mesmo de 
serem conhecidos. Não pela demolição, ou desaparecimento, mas por sua total 
desfiguração a ponto de não serem mais reconhecidos pelos elementos que out-
rora lhes conferiram o valor arquitetônico e documental. 

Apesar do aumento do reconhecimento da importância cultural da arquitetura 
moderna nos últimos vinte e cinco anos de esforço das organizações dedicadas à 
conservação deste patrimônio, ainda há muitos desafios para sua efetiva proteção 
e conservação. Portanto, é oportuno refletir sobre como a prática de conservar 
a arquitetura moderna avançou, de modo a identificar onde os esforços futuros 
devem ser concentrados.

Esta problemática levou algumas instituições do patrimônio cultural a se de-
bruçarem sobre a questão da preservação da arquitetura moderna de um modo 
mais efetivo. Esta necessidade foi o catalisador da Conserving Modern Architec-
ture Initiative, lançada em março de 2012 pelo Getty Conservation Institute (GCI).

“Muitas das características da arquitetura moderna - como o uso de 
novas, métodos e materiais de construção inovadores, desenvolvimento 
de novos tipos e formas de construção – são um desafio a tradicional 
ciência da conservação. Lidar com essas questões efetivamente requer 
pesquisa e estratégica, negociação com a indústria para desenvolver 
técnicas de reparo adequadas que se traduzam na prática e alcance 
objetivos da conservação. É necessário um esforço concertado para 
coletar e distribuir informações existentes, para identificar áreas 
onde o conhecimento é falho, e (...) preencher essas lacunas.” Getty 
Conservation Institute

Neste sentido tem sido realizada uma série de colóquios temáticos, cursos e pub-
licações com o intuito de publicizar as ações e discussões teóricas empreendidas 
pelo grupo, liderado pela arquiteta Susan Macdonald, do GCI. Dentre eles o “Col-
loquium to Advance the Practice of Conserving Modern Heritage” realizado em 
2013, apresenta em sua relatoria alguns avanços importantes.

O colóquio, teve uma mesa especifica, liderada pelo arquiteto Kyle Normandin do 
GCI, que abordou a questão da conservação dos materiais e explorou as aborda-
gens necessárias para avançar em relação com a conservação dos edifícios mod-
ernos e de suas tecnologias, materiais e sistemas construtivos.

O documento apresentado por Normandin, “Physical Conservation Challenges 
Facing Modern Architecture”, discutiu os desafios relacionados à conservação físi-
ca de edifícios modernos, ressaltando como ponto central para a discussão da 
conservação dos materiais de construção e dos desafios inerente à manutenção 
da vida útil destes edifícios, apresentando casos bem sucedidos. 

O mesmo arquiteto, Kyle Normandin, foi o responsável pelo Eames House[2] Con-
servation Project. O projeto consiste em “entender e avaliar a condição atual da 
casa, seus conteúdos e configuração, projetar e implementar medidas de conservação, 

[2]  A Eames House and Studio, foi desenhado por Charles e Ray Eames em 1949, em 
Los Angeles – EUA.
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desenvolver um gerenciamento a longo prazo de um plano de conservação preven-
tiva e um programa de manutenção programada.” O projeto aborda uma série de 
questões visando demonstrar a aplicabilidade das abordagens de conservação 
para o patrimônio moderno.

Ainda nesta temática da conservação dos materiais o GCI republicou[3] em 2014 o 
livro Twentieth-Century Building Materials History and Conservation, que traz uma 
coletânea dos materiais de construção modernos e sua conservação[4], demon-
strando a retomada do interesse pelo assunto.

Desta forma acreditamos que a questão da preservação da arquitetura moderna, 
em especial na sua interface com a história da construção – materiais, técnicas 
e sistemas construtivos – seja um tema de grande interesse a ser abordado no 
doutorado. 

Acreditamos que a possibilidade de aplicação desta reflexão teórico-metodológica 
ao edifício da FAU UFRJ pode contribuir para a sua valoração e entendimento da 
necessidade de sua preservação, inscrita no campo da conservação e do restauro, 
e não da manutenção predial, como tem sido encarada até o momento. Tentando 
assim salvaguardar os testemunhos materiais e proteger as culturas construtivas 
que lhes deram forma.

O edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura, hoje FAU UFRJ, projeto do ar-
quiteto Jorge Machado Moreira é uma construção preciosa no detalhamento, no 
uso dos materiais e questões construtivas de alta qualidade. O trabalho de Jorge 
Moreira, e seus colaboradores[5] à frente do Escritório Técnico, foi minucioso como 
se pode comprovar na leitura dos desenhos dos projetos.

[3]  Publicado originalmente em 1995 pelo Serviço Técnico de Preservação do National 
Park Service. Editado por Gretchen Smith Mui.
[4]  Índice:  Parte 1 – Metais; Parte 2 – Concreto; Parte 3 – madeiras e plásticos; Parte 4 
– Alvenaria; Parte 5 – Vidros; Parte 6 – Pisos; Parte 7 – Coberturas e revestimentos.
[5]  Teve como seu arquiteto adjunto Aldary Toledo e equipe formada por: Orlando 

Figura 1. Faculdade Nacional de Arquitetura

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil 

O projeto traz na sua volumetria a referência da experiência do arquiteto como 
membro da equipe de projeto de Lúcio Costa para o Ministério e de seu contato 
com o trabalho de Le Corbusier, além de toda a experiência pregressa como ar-
quiteto autônomo. 

O edifício se conforma pelo grande prisma horizontal de oito pavimentos no qual 
se conectam outros blocos mais baixos. Este grande prisma tripartido com em-
basamento em pilotis, corpo da fachada com a marcação definida das salas de 
aula por faixas finas de cerâmica e esquadrias de alumínio. 

Um dos grandes destaques deste edifício é a perfeição dos detalhes executados e 
projetados por Jorge Moreira. O uso dos materiais industrializados tirando partido 
da estandardização criou belas soluções de superfícies internas e externas, além 
de detalhes construtivos de alta qualidade. 

As lajotas pretas de piso e a lajota bege de revestimento das paredes dos corre-
dores são moduladas de forma a não receber cortes na execução. Funcionam, 

Magdalena; João Henrique Rocha; Donato Mello Junior; Giuseppina Pirro; Adele Weber; 
Renato Sá; Elias Kauffman; Arlindo Gomes; João Corrêa Lima; Asthor Roris; Norma 
Albuquerque; Otavio Motaes; Carlos Alberto Boudet; Conceição Penna; Jorge Passos; 
Paulo Souza; Renato Sá Junior; Paulo Sá. 
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neste caso, como um módulo gerador de proporções para todos os outros ele-
mentos do edifício. 

“Jorge Moreira notabilizou-se pelo amor aos detalhes e à procura 
de uma adaptação “clássica” do modernismo corbusiano inicial, 
explicitando a rejeição de diálogos com o passado ou a pesquisa de 
novas formas. A Faculdade de Arquitetura na Ilha do Fundão apresenta, 
portanto, todos os elementos básicos do modernismo: estrutura de 
concreto livre, fachada livre, pilotis e terraço-jardim. O prédio é todo 
modulado e os seus elementos apresentam medidas múltiplas, que 
regem a composição – a menor dessas medidas pertencem à cerâmica 
de revestimento do piso (15x30 cm).” (Cavalcanti, 2001)

A perfeição na execução destes revestimentos e a qualidade plástica decorrente é 
um ponto de destaque do edifício, nos desenhos do projeto executivo é possível 
perceber o nível de detalhamento do projeto em relação aos revestimentos. Fica 
claro então que a questão dos materiais é ponto indissociável na valoração desta 
arquitetura. 

Figura 2. Detalhamento dos revestimentos do 2º pavimento - 

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil 

As esquadrias também são elementos importantíssimos na análise deste edifício, 
pois figuram tanto como a vedação do edifício, como elemento de ventilação e 
insolação para o interior da edificação e ainda como elemento plástico gerador do 
desenho das fachadas. Estas esquadrias são de alumínio belga e vidro do piso ao 
teto, tendo a parte inferior fixa, a superior em báscula e a intermediária em folhas 
de correr, desenhadas especificamente para este edifício.
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Figura 3. Detalhamento das esquadrias da fachada SSE 

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil 

O uso intenso e a necessidade de adaptações do edifício a novos usuários e pro-
gramas, a necessidade inovações tecnológicas somada a falta de manutenção e 
conservação, acabam por gerar uma série de descaracterizações e perdas de el-
ementos. A falta de visão de preservação nestas ações de adaptação e a falta de 
distanciamento histórico que permita encarar estas modificações dentro da ótica 
do restauro, são desafios que se apresentam. 

A dificuldade de diferenciação entre manutenção e conservação é um problema 
constante no edifício, estas ações são pensadas como manutenções prediais or-
dinárias, sem levar em consideração o valor e a autenticidade destes materiais e o 
tratamento das superfícies.

As reformas e substituições levam a sérias descaracterizações. O envelhecimento 
destes  materiais leva a necessidade de rotinas e procedimentos de manutenção 
para pequenos consertos, limpeza, entre outros. Estes procedimentos são então 
realizados sem projeto prévio e acabam ficando a cargo do bom senso do admin-
istrador ou da equipe responsável pela limpeza e manutenção. 

A dificuldade de leitura da passagem do tempo leva a prática da manutenção pre-
dial sem o devido cuidado com a conservação dos materiais e das superfícies. 
No edifício da FAU UFRJ fica visível esta prática nas pequenas intervenções nos 
interiores. 

Fig 4.: desprendimento da cerâmica de piso e de parede; recomposição com cimento em 
trecho faltante  
Fonte: foto da autora

Os revestimentos são os que mais sofrem interferências neste sentido. As cerâmi-
cas do piso vêm ao longo dos anos apresentando desprendimento de placas e 
quebras em diversos trechos. Estes desprendimentos se dão tanto pela dilatação e 
acomodação da estrutura do edifício como pelo uso intenso e pisoteio. As cerâmi-
cas das paredes também apresentam processo semelhante em alguns trechos. 
Para tentativa de correção deste problema são feitas diversas intervenções que se 
mostram equivocadas do ponto de vista da conservação destes materiais.  

No que diz respeito à manutenção, mais especificamente aos procedimentos 
de limpeza utilizados nestes revestimentos, podemos levantar outras questões. 
Os produtos de limpeza convencionais podem, ao invés de conservar os materi-
ais, auxiliar no seu desgaste natural, além de ocasionar manchas ou perdas por 
abrasão.  
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O hábito de encerar os pisos com enceradeira causou, ao longo dos anos, um 
desgaste maior nessas superfícies, além de ocasionar manchas escurecidas na 
cerâmica das paredes próximas ao chão. Na tentativa de limpeza destas manchas 
são utilizados outros produtos que causam outros danos às cerâmicas, e assim 
são feitas experimentações sem critério, levando à aceleração da deterioração 
destes materiais e perda de suas características. 

Outro exemplo de substituição recorrente no edifício é a questão da iluminação 
artificial. A iluminação artificial do edifício foi projetada como complementar a ilu-
minação natural e se dava por lâmpadas embutidas em nichos do forro e encerra-
das por uma treliça de madeira, dando acabamento e não permitindo a incidência 
direta da luz da lâmpada no olho do observador. Este é mais um detalhe de proje-
to que demonstra o capricho e o modo de projetar do arquiteto. 

Ao longo dos anos, a manutenção na troca destas lâmpadas foi ocasionando a 
perda e quebra destas treliças. O não entendimento da sua função original levou a 
inversão de sua posição de elemento de proteção para elemento de suporte, a fim 
de facilitar as futuras trocas de lâmpada. Este procedimento modificou bastante o 
sistema original de iluminação, modificando a percepção do espaço interno. 

Estes são alguns exemplos de como a manutenção e a limpeza ordinárias dos 
materiais constituintes dos edifícios modernos, quando se distanciam dos proced-
imentos de restauração e conservação, podem, além de não contribuir para sua 
preservação, ainda se tornar agentes para sua deterioração. 

Todas estas modificações de uso acabam por transformar a leitura de alguns es-
paços internos importantes do edifício, e trazendo modificações e pequenas inter-
venções sem um critério para preservação da sua materialidade.

Pensar a manutenção e suas rotinas dentro das práticas do restauro é um camin-
ho para tentar preservar ao máximo a autenticidade destes elementos. A opção 
pela conservação preventiva se mostra interessante à medida que desenvolve 
procedimentos e métodos para mitigar os riscos que afetam a preservação do 

patrimônio, constituindo-se em um meio eficaz e econômico de preservar sua in-
tegridade física. 

A manutenção, no âmbito da conservação preventiva, permite controlar de modo 
racional as transformações do monumento em estreita relação com a natureza 
dos materiais, as características técnicas e a interação com o ambiente circundan-
te, e então programar as intervenções de restauro necessárias.

Tentamos demonstrar com esta breve análise sobre o edifício da FAU a necessi-
dade urgente de se pensar a conservação deste importante exemplar da arquite-
tura moderna brasileira e as possibilidades de pesquisa que esta problemática 
apresenta, sem mencionar o estado atual de conservação após o incêndio que 
ocorreu em 2016, que radicaliza a eminencia da perda de significância do edifício.

Desde o final de 2016, após o incêndio, o edifício foi tombado, ainda em provisório, 
pelo patrimônio municipal. Pensar sua preservação para além do âmbito legal é 
uma tarefa complexa, porém necessária, que nos propomos a enfrentar nesta 
pesquisa de doutorado.
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Resumo

A Capela Curial São Francisco de Assis (Igrejinha da Pampulha) é um exemplar de 
fundamental importância do patrimônio arquitetônico moderno, tombada em 
todas as esferas de proteção no Brasil e desde 2016 reconhecida pela UNESCO como 
patrimônio da humanidade. Construída entre 1942 a 1945, passou por sucessivas 
intervenções nos anos de 1954, 1957, 1980, 1989-1992 e 2004-2005, com o objetivo 
principal a solução dos danos associados à degradação física das superfícies e 
estrutura de concreto armado. Este artigo, de abordagem qualitativa e caráter 
exploratório, têm por objetivo um melhor entendimento do problema estrutural 
da Igreja a partir do descritivo histórico das principais soluções adotadas nas 
intervenções. Procura-se dessa forma fomentar as discussões a respeito de alguns 
dos principais desafios enfrentados na conservação do patrimônio moderno: o baixo 
desempenho dos materiais e componentes, a degradação precoce e o acelerado 
ritmo de substituição material. 

Palavras-chave: Igrejinha da Pampulha; Patrimônio moderno; Histórico de 
intervenções. 
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Introdução 
A Capela Curial São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha, faz 
parte do Complexo de Turismo e Lazer idealizado na década de 40 pelo prefeito de 
Belo Horizonte, Juscelino Kubitscheck, para modernizar a região norte da capital.  
Projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer (1907-2012), estrutural de Joaquim Car-
dozo (1897-1978), e paisagístico de Roberto Burle Marx (1909-1994) , a igreja ainda 
conta com obras de arte integradas de Candido Portinari (1906-19620), Alfredo 
Ceschiatti (1918-1989) e Paulo Werneck (1907-1987).

Segundo UNESCO (2016) a igrejinha se destaca entre as obras do complexo pelo 
casamento harmônico da arquitetura e estrutura: como seus elementos ar-
quitetônicos ganham forma com a própria estrutura em concreto armado, con-
cluída a estrutura, estaria presente a arquitetura.  O concreto armado neste pro-
jeto foi intensamente explorado em suas potencialidades plásticas e estruturais. 
As estruturas em “cascas” de concreto já vinham sendo utilizadas em outros pro-
gramas arquitetônicos – como galpões industriais e hangares – mas foi na Pam-
pulha que essa solução foi empregada pela primeira vez para compor um espaço 
destinado ao culto religioso. 

A Igreja é composta de uma sequência de cinco “cascas” articuladas, com difer-
entes alturas, sendo a maior, independente e de seção variável, a que define a 
nave. Ela se encaixa, em sua face menor, sob outra abóbada, que abriga o al-
tar-mor. Entre as duas, graças à forma desse “encaixe”, uma abertura projeta luz 
sobre o afresco ao fundo – painel de Portinari.  Ao comentar sobre a concepção 
Niemeyer atribui a inspiração dos traços às curvas presentes nas igrejas coloniais 
brasileiras (FMC, 2014, p. 106).

Construída entre 1942 e 1945, a capela seria consagrada apenas em 1959, devido 
a um longo conflito de recusa das autoridades eclesiásticas a ousada arquitetura 
e as obras integradas. Recusando-se a conceder a benção, o arcebispo de Belo 
Horizonte dom Antônio Santos Cabral, alegou que a obra era “inteiramente partic-

ular, na qual o clero não teve a mínima participação”. E ainda justificou sua posição 
ao afirmar que a obra modernista ia de encontro ao aceitável pela igreja (FABRIS, 
2000, p. 186).

Ainda no início do conflito, em outubro de 1947, Lucio Costa, um dos precursores 
do movimento moderno, propõe o “tombamento preventivo da ‘capela’ da Pampul-
ha”, em decorrência do 1. “estado de ruína precoce (...) devido a certos defeitos de 
construção e ao abandono a que foi relegado esse edifício pelas autoridades munic-
ipais e eclesiásticas’; 2. Abandono ‘irresponsável’ ou utilização, em outras igrejas, ‘de 
modo inconveniente, porque em desacordo com o seu estilo peculiar’, de numerosas 
peças do edifício (altar, órgão, bancos e via-sacra)”; 3. “louvor unânime suscitado pelo 
conjunto exterior”; 4. “valor excepcional’ do monumento” (FABRIS, 2000, p. 188).

Independente do conflito de reconhecimento, desde a construção o revestimento 
da cobertura da nave principal já apresentava sérios problemas que comprome-
tiam a beleza e a segurança do monumento. Os construtores modificaram o pro-
jeto estrutural original, eliminando as juntas de dilatação da nave principal que 
funcionariam como articulação da estrutura. Esta alteração na concepção estru-
tural, com o passar dos anos, provocou sérios danos em sua cúpula (UNESCO, 
2016, p.1920).

Segundo Castro (2006), Joaquim Cardozo previu três juntas de dilatação na co-
bertura da igreja que não chegaram a ser devidamente construídas, provocan-
do danos à casca de concreto, como infiltrações, trincas e perda do revestimento 
externo. Os danos a princípio associados ao “defeito de construção” não são ex-
clusivos dessa obra.  Segundo Prudon (2008 apud  ROCHA, 2011, p. 108)  a de-
gradação física que assola as superfícies e estruturas de concreto armado está, 
na sua grande maioria, associada às intempéries e ao baixo nível de controle de 
qualidade do processo construtivo, em experimentação na época, provocando fis-
suras, fraturas, carbonatação do concreto e corrosão das armaduras. O concreto 
apresenta desafios sem precedentes na disciplina da conservação. Além disso, 
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quando há falhas na construção, originarias de equívocos de projeto ou de ex-
ecução, o diagnóstico e recuperação podem não ser simples. 

A igrejinha passou por uma série de obras, de caráter empírico e experimental, 
com o objetivo principal a conservação da cobertura, nos anos de 1954, 1957, 
1980 e entre 1989 e 1992. Apesar de o sistema de impermeabilização adotado 
na restauração de 1989 -1992 funcionar adequadamente, o revestimento externo 
continua a apresentar inúmeras fissuras em toda extensão.  Em 2000 a Prefei-
tura de Belo Horizonte, o IPHAN e o IEPHA se juntaram e realizaram um estudo 
denominado “Monitoramento, Instrumentação, Avaliação Estrutural e Projeto de Re-
cuperação e Restauro da Igreja de São Francisco de Assis”, que teve duração de nove 
meses e respaldou as soluções adotadas nas obras entre julho 2004 e julho 2005, 
realizada pela construtora BIAPÓ Ltda., sob coordenação da fundação Roberto 
Marinho (FRM) e com patrocínio financeiro da Petrobrás. Essa intervenção é obje-
to principal do livro “Igreja da Pampulha: restauro e reflexões” (CASTRO, 2006).

Apesar dos esforços, transcorridos poucos meses após o término dos trabalhos de 
recuperação e restauro, surgiram vestígios de infiltração no forro de madeira que 
reveste a face interna da Igreja[1]. Novas obras estariam previstas para acontecer 
no primeiro semestre de 2016 – resultado de uma licitação de R$ 1,7 milhões pro-
venientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históri-
cas – mas para evitar as multas rescisórias de mais de 200 casamentos agenda-
dos a Arquidiocese de Belo Horizonte – responsável pela igreja - se compromete 
através de um Termo de Ajustamento de Conduta a monitorar “as condições de 
segurança e estabilidade estrutural do forro da edificação, dos sistemas elétrico e hi-
dráulico, bem como dos danos provocados pela infiltração [...],  comunicando ime-
diatamente [...] quaisquer alterações, modificações, agravamentos nas condições at-
uais”. Os laudos técnicos de monitoramento foram realizados entre 23/12/2016 
e 02/10/2017 e a igreja fechada em 19 de novembro para as obras. Segundo a 
assessoria da SUDECAP o adiamento e a continuidade do uso das instalações sem 
os reparos necessários provocaram a revisão do processo original e inclusão de 

[1]  UNESCO, 2016, p. 2019.

itens não previstos inicialmente, exigindo novo processo licitatório para contratar 
a execução dos serviços.  A superintendente do IPHAN em minas afirma ainda que 
o atraso elevou em R$ 400 mil o orçamento[2].

Apesar de ser frequentemente abordada em trabalhos acadêmicos à revisão bibli-
ográfica para se compreender os problemas relacionados à dilatação estrutural da 
Igrejinha da Pampulha apontou trabalhos superficiais e com dados conflitantes. 
Se tratando especificamente do histórico de intervenções, nenhum trabalho trás 
informações precisas sobre o que foi realizado antes da consagração da Igreja, 
obras orientadas pelo autor do projeto estrutural, Joaquim Cardozo. Foram suces-
sivas intervenções pouco eficientes, através de método empírico e experimental, 
e surpreende que após a ultima, precedida de um diagnostico fundamentado, as 
infiltrações tenham reincidindo em tão pouco tempo. Tendo por objetivo principal 
um melhor entendimento do problema estrutural a partir das principais soluções 
adotadas nas intervenções, procura-se fomentar as discussões a respeito dos de-
safios enfrentados na conservação do patrimônio arquitetônico moderno. 

Material e Métodos 
A pesquisa proposta neste artigo é de abordagem qualitativa. Do ponto de vista 
dos objetivos é exploratória. Já dos procedimentos técnicos é documental. 

Para se compreender o problema inicial da dilatação estrutural na Capela Curial 
São Francisco de Assis foram utilizadas as fontes documentais disponíveis no Ar-
quivo Central do IPHAN/RJ na série “obras”. Como material complementar foram 
utilizados o  “Dossiê de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha para inclusão 
na Lista do Patrimônio Mundial´(UNESCO, 2016), o livro “Igreja da Pampulha: Restau-
ro e Reflexões” (CASTRO, 2006). 

[2]  WERNECK, 2017.
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O problema da dilatação estrutural na Igrejinha da 
Pampulha.
Em carta ao prefeito Otacílio Negrão de Lima datada de outubro de 1948, Rodri-
go Melo Franco de Andrade – diretor do PHAN a época – manifesta o desejo de 
colaborar para reparar e conservar nas melhores condições possíveis a capela da 
Pampulha. Indicando o problema “que se acha muito prejudicada por defeito de con-
strução”  afirma já ter solicitado as firmas especializadas propostas para imperme-
abilização dos trechos da estrutura onde se verifica infiltrações e para substituição 
dos painéis de cerejeira prejudicados pela umidade (IPHAN, 1948, p.1).

A carta permanece sem resposta e a igreja abandonada. Quase dois anos depois o 
chefe do distrito de Belo Horizonte – Sylvio de Vasconcelos – pede instruções para 
as obras da capela e ressalta a dificuldade de se encontrar uma solução para a 
impermeabilização da cobertura:

Ocorre ressaltar que o de maior urgência é o da impermeabilização 
da cobertura que está fendilhada em vários pontos. Já tentamos aqui, 
com representantes de firmas especializadas em impermeabilização, 
uma solução que todavia não foi possível obter com garantia. Todos 
os processos recomendados aplicam-se na construção e são duvidosos 
quando usados posteriormente. Um engenheiro da prefeitura opta 
por drenagem interna, entre o revestimento de taboas e a cobertura 
de concreto, nada fazendo nesta ultima. . Dado o numero de fendas, 
teríamos que criar, porem, nova cobertura.  (IPHAN, 1950, p.13)

Em setembro de 1953 Vasconcelos detalha melhor o problema  “[...] de acordo com 
minha opinião as fendas são consequência da dilatação não uniforme da cobertura. 
Esta, de desenvolvimento desigual, dilata desigualmente entre suas seções fazendo que 
entre, digamos, entre os vários anéis que se subdivide ”.  Para ele essa ideia se con-
firma pela observação “de que são maiores de maior numero no lado de maior inso-
lação (poente), ao passo que a cobertura de igual desenho da capela-mór e sacristia, 
porém, cilíndricas, não apresentam fendas”. Relata também a existência de fenda 

considerável entre a cobertura e a coroa que preenche a desigualdade da altura 
entre a  capela-mór e nave  que para ele “demonstra claramente a dilatação em 
altura a que me refiro e não segundo o eixo longitudinal da construção.”. Quanto ao 
exame do concreto “[...] indica ser este de muito má fendição, deixando verdadeiros 
claros e pedras soltas em seu interior o que também possibilita verdadeiros drenos 
internos”. A água aparece no interior com mais intensidade a uma altura de 1,50 
do solo na posição das fendas e não em toda sua extensão, para ele é curiosa essa 
observação “porque exatamente mais junto do solo as paredes mais se aproximam 
da vertical. Talvez o fenômeno se deva aos drenos internos que aludi” (IPHAN, 1953, 
p. 27).  

As primeiras instruções  de Joaquim Cardozo para os reparos da estrutura são de 
caráter empírico e experimental: 1 “Devem ser retirados o revestimento nas juntas 
onde se verificam as infiltrações.”; 2 “Examinar na superfície de concreto a orientação 
e irradiação das trincas.”;3 “Procurar abranger com a calha projetada a trinca prin-
cipal que deve seguir, mais ou menos, a diretriz da abóboda.”; 4 “Procurar a relação 
dessas trincas com a posição dos ferros da armação para constatar se eles coincidem 
com estes ferros ou ficam no intervalo entre os mesmos”; 5 “No caso de coincidência 
procurar proteger os ferros envolvendo com cimento.”; 6 “As partes irradiadas das trin-
cas devem ser tratadas com injeção de cimento, utilizando-se o ´sement gum´”;7 “De 
acordo com o item 3 a calha deve ser larga bastante para abranger as trincas de uma 
e outra vertente, ficando num plano perpendicular ao eixo da abóboda.”; 8 “Devem ser 
examinas as trincas no eixo do mosaico e procurar se haverá correspondência entre 
estas e as do concreto pela parte interna; a correspondência não deve ser perfeita.”; 
9 “Tomar com massa, cuidadosamente, a parte das trincas do mosaico, que irão ficar 
dentro das calhas.”; 10 “Estes trabalhos devem ser conduzidos com muito cuidado só 
se tendo para ele uma solução definitiva depois de aberto o revestimento de madeira 
e bem observadas as trincas” (IPHAN, s.d, p. 32). 

Em suma “trata-se de um sistema de calhas a ser pratidado entre a estrutura de con-
creto armado e o revestimento interno da edificação, nos pontos correspondentes as 
fendas pelas quais se tem infiltração às aguas pluviais”.  Para tanto “seria necessário 
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a retirada dos revestimentos externos” – mosaico feito pelo artista Paulo Werneck 
– “e do madeiramento interno da capela, para serem introduzidas as calhas para cap-
tar e conduzir as aguas.” (IPHAN, 1953, p.38). 

Em relatório posterior Sylvio de Vasconcelos envia algumas fotografias da cape-
la mostrando a área interna com o revestimento retirado e alguns detalhes das 
fendas esclarecendo “a) O concreto armado foi chapiscado anteriormente de modo 
que não se pode julgar direito o seu estado a menos que se retire esse chapiscado. b) 
A fenda entre a capela-mór e a nave é bem mais antiga que as demais se bem antiga”.  
(IPHAN, 1954, s.n ).

A partir das observações Cardozo orienta que “as fendas existentes devem ser defin-
itivamente tomadas, abrindo-se então juntas definitivas de acordo com as indicações, 
sendo a junta externa da coberta revestida de mosaico, protegida com uma placa de 
cobre”. Esclarece, posteriormente, que essa solução deveria ser adotada em com-
plemento as indicações anteriores – o sistema de calhas da parte interna (IPHAN, 
1955, p. 79 - 87).

A obra é iniciada pelo serviço de drenagem das fendas, abrindo as por dentro, em 
chanfros. Verifica-se nesta oportunidade que “as fendas coincidem com as juntas 
de construção da abóboda, onde há completo desligamento do concreto e solução de 
continuidade dos ferros. Muitos destes estão de fato seccionados, outros com as pontas 
cruzadas”. [FIG. 1 e 2].Além disso, observa-se que “Os ferros verticais espaçam-se de 
mais ou menos 0,20 e os horizontais de mais ou menos 0,40” [FIG. 3] (IPHAN, 1955, 
p.93). 
   

Figura 1: Foto da prospecção da fenda externa na capela mor.  Figura 2: Foto da prospecção  

interna, indicando ferragens seccionadas. Figura 3: Foto da prospecção interna, com destaque as 

ferragens. Fonte: IPHAN, 1955, p. 98-99.

A partir das observações Cardozo recomenda: 1 “Os ferros espaçados 40 em 40 
(longitudinais) devem ser cortados e dobrados sobre os ferros verticais.”; 2 “Nest-
es ferros verticais assim como nos longitudinais agora dobrados devem ser en-
rolados arames para melhor se conseguir a ligação entre concreto novo e anti-
go.”; 3 “Deve ser deixado um intervalo de 1,5 cm. De acordo com o desenho em 
anexo (não encontrado no arquivo)”; 4 “Deve ser recomposta a superfície interna 
da abóboda usando concreto rico em cimento e se deixando também os grampos 
para prender a lamina de cobre que coletara as aguas.”; 5  “A lamina de cobre 
deve ter a forma indicada no desenho (não encontrado no arquivo) ou uma forma 
congênere para que ela possa se deformar com a dilatação da abóboda” (IPHAN, 
1955, p. 109).

Cerca de dois meses depois algumas fotos são enviadas ao IPHAN onde seria pos-
sível ver as calhas internas e externas já colocadas. Cardozo diz não ter entendido 
como foram feitas as calhas externas e aponta para um possível erro de execução 
de projeto. Pelo croqui do engenheiro é  possível ver que a calha deveria ficar 
apoiada entre o revestimento e o concreto e, segundo sua impressão, a “calha não 
esta assim apoiada” [FIG. 4] (IPHAN, 1955, p. 116).
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Convencido de ter executado o projeto de maneira correta Vasconcellos envia al-
gumas fotos e afirma que “as calhas foram feitas exatamente de acordo com o cro-
qui enviado, apoiada no concreto [FIG. 5]”. Na sequencia [FIG. 6] “vê-se  a colocação 
de cimento já na calha posta na qual a massa deixa uma fenda por intermédio de um 
sáfarro posteriormente retirado. Isso para que a fenda possa ficar em menor largura 
possível, o que não poderia ser possível obter na calha”(IPHAN, 1955, p.120).               

Figura 4 : Recorte de Carta de Joaquim Cardoso com desenho elucidativo.  Fonte: IPHAN, 1955, p. 

116. Figuras 5 e 6:  Fotos 1 e 2  do anexo mostrando as calhas.  Fonte: IPHAN, 1955, p. 126 -127.

A resposta de Cardoso é irônica  “é estranhável que, para cumprir a risca o detalhe 
enviado, o Dr. Sylvio tenha marcado, sobre a fotografia, um corte exatamente num 
ponto onde a calha não repousa sobre o concreto” e pede  para ser recomposta con-
forme croqui. Não se tem registro nos arquivos do IPHAN/RJ se o reparo indicado 
é realizado. O próximo documento oficial é o boletim mensal de informações que 
aponta para o termino dos serviços de reparo das trincas

Cerca de seis meses depois em correspondência ao Departamento de Conser-
vação e Restauro do IPHAN com destaque “Importante” é comunicada a ocorrência 
de novas infiltrações resultante de fendilhamento na estrutura. Ao ser consultado 
sobre o assunto Niemeyer opina pela “retirada de todo o revestimento de mosaico 
existente; execução de nova e cuidadosa impermeabilização”. Segundo o diretor da 

DCR “no orçamento do presente exercício não há possibilidade de atender-se as 
obras em apreço” (IPHAN, 1957, p. 144-147). 

Entre 28 de abril e 10 de junho de 1980 a capela passaria por pequenos reparos, 
sob responsabilidade do IEPHA-MG, dentro do seu programa de obras urgentes. 
A obra  apresenta “problemas de infiltração de águas pluviais através de calhas e jun-
tas de dilatação, o que compromete o estado de conservação dos diversos elementos 
artísticos.”  Parte do forro da nave encontra-se em processo gradativo de deteri-
oração, além do piso da sacristia, da capela do santíssimo e do corredor atrás do 
altar mor. Há ainda grande quantidade de mofo em diversos locais “ [...] eviden-
ciando uma situação de excessiva umidade  no interior do templo”. A intervenção 
compreende basicamente os serviços de enchimento das juntas de dilatação com  
mastique elástico e impermeabilização da abóboda da nave em toda sua extensão 
(IPHAN, 1980). 

Uma obra mais abrangente aconteceria entre 1989 e 1992, sendo o principal 
serviço à recuperação das duas juntas de dilatação, com a impermeabilização, at-
ravés de manta asfáltica, da área da cobertura da nave.  Desta vez todo revesti-
mento externo da nave é retirado, preservando-se somente os mosaicos laterais 
(CASTRO, 2006, p.21).

Apesar do sistema de impermeabilização  adotado funcionar adequadamente, 
cinco meses após a reinauguração o imóvel já apresentava problemas: inúmeras 
fissuras em toda a extensão da nova casca. Considerando o nível de fissuramento 
inadmissível para a magnitude do monumento e com o objetivo de solucionar 
de vez o problema, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o IPHAN e o IEPHA 
se juntaram e realizaram um estudo denominado “Monitoramento, Instrumen-
tação, Avaliação Estrutural e Projeto de Recuperação e Restauro da Igreja de São 
Francisco de Assis”. A pesquisa conclui que  o que  comprometia a integridade 
da cobertura da nave não resultava das fundações e da impermeabilização, mas 
sim do comportamento dos materiais aplicados na intervenção de 1989-1992 para 
o nivelamento da sua superfície  - com comportamentos termodinâmicos difer-
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entes.  Observou-se também uma concentração de tensões na região onde estar-
ia a terceira junta proposta por Joaquim Cardozo, mas não executada (CASTRO,  
2006, p.23).

Segundo o “Projeto de recuperação e restauro da abóbada da nave” os materiais 
aplicados na reforma anterior deveriam ser retirados, incluindo os utilizados para 
a conformação da superfície do concreto da casca e nas juntas de dilatação; de-
veria ser projetada a abertura da terceira junta de dilatação corrigindo um erro 
histórico; as juntas existentes e a nova junta deveriam ter movimentação livre, 
sem restrições;  a reconstituição do revestimento da casca e a execução das juntas 
de dilatação deveriam utilizar materiais com comportamento termodinâmico se-
melhantes, de base cimentícia, garantindo a impermeabilidade e proteção térmica 
ao concreto (UNESCO, 2016, p.1928). 

Nas obras, que acontecem entre julho 2004 e julho de 2005,  os materiais utiliza-
dos na regularização da superfície são  removidos e substituídos por um tipo de 
concreto elaborado com microcimento; as duas juntas existentes são realinha-
das, abrindo-se cerca de 20 cm para cada lado;  a terceira junta é aberta através 
do corte parcial, atingindo 1/3 da espessura do concreto;  perfis de alumínio são 
instalados nas três juntas para fixar o neoprene de preenchimento (permitindo a 
dilatação e impedindo o desprendimento das pastilhas) e o preenchimento dos 
berços é feito utilizando-se graute cimentício (DenverGrout da Denver) [FIG. 7 e 8] 
(UNESCO, 2016, p.1940-1960). 

     

Figura 7: Detalhe da concretagem das juntas na região do mosaico. Figura 8: Fixação dos perfis de 

alumínio nas juntas de dilatação com parafusos galvanizados.   Fonte: UNESCO, 2016, p. 1959-

1962.

Após o completo apicoamento do substrato da casca, é colocada  uma de tela de 
aço, para garantir a fixação da camada final e evitar fissuras por retração. Nas 
regiões dos berços das juntas, é utilizado fibra de vidro – o contato entre difer-
entes metais poderia causar corrosão galvânica. A impermeabilização da cober-
tura é feita  com um composto polimérico flexível, de base cimentícia, moldado 
no local, inclusive sobre as juntas, para criar uma única camada impermeável e 
elástica, compatível com o trabalho de dilatação do concreto e do neoprene (UN-
ESCO, 2016, p.1963-1968).

Transcorridos poucos meses após do término dos trabalhos de recuperação e 
restauro surgiram alguns vestígios de infiltração no forro de madeira que reveste 
a face interna da Igreja. As manchas, denotando a presença indevida de umidade 
no interior do monumento, podem ser facilmente observadas ao longo das três 
juntas de dilatação existentes, principalmente nas duas mais próximas do altar. 
O estado geral do revestimento externo da Igrejinha da Pampulha  é bom, sendo 
constatados somente desprendimentos isolados de poucas pastilhas (UNESCO, 
2016, p.1920-1922).

A Figura 9 apresenta um desenho esquemático elaborado pela Recuperação En-
genharia referente à construção e vedação das juntas de dilatação (total de três 



3632 3633

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

unidades) adotada. Observa-se que a estanqueidade das juntas de dilatação de-
veria ser garantida por três sistemas de impermeabilização, sendo um principal 
e dois secundários. O principal era constituído por um perfilado de borracha de 
EPDM, fabricado nos Estados Unidos, instalado sob pressão por entre perfis espe-
ciais de alumínio fixados mecanicamente nas bordas das juntas, ressaltando que 
a borracha foi instalada sem nenhuma emenda. Os sistemas secundários eram 
constituídos por duas linhas de silicone, uma acima da borracha e outra abaixo 
dela. As pastilhas cerâmicas, conforme projeto da Recuperação Engenharia, deve-
riam ficar parcialmente flutuantes sobre as juntas, separadas da borracha por um 
isopor (UNESCO, 2016, p.1931). 

Figura 9: Juntas de dilatação com três sistemas de impermeabilização.   Fonte: UNESCO, 2016. 

Por decisão dos responsáveis pela obra foram feitas algumas mudanças no pro-
jeto de construção das juntas. A principal modificação foi aplicar as pastilhas sem 
deixá-las parcialmente flutuantes, sendo instaladas diretamente sobre a camada 
de argamassa colante, para, posteriormente, abrir-se a junta de dilatação através 
de um corte feito com maquina “Makita”. A Figura 10 apresenta o desenho esque-
mático elaborado pela Biapó mostrando as alterações no projeto original. A maior 
consequência da mudança nos procedimentos originais foi à necessidade de se 
realizar o corte das pastilhas com disco diamantado para a abertura das juntas de 
dilatação. Tratava-se de uma operação de alto risco, feito manualmente e sem um 
rigoroso controle de profundidade do corte, uma vez eles seriam feitos bem rente 
aos perfis de borracha das juntas, com evidente risco de danificar este material, 
que seria o principal responsável pela impermeabilidade da casca da Igreja. (UN-
ESCO, 2016, 2108). 

   
Figura 10: Desenho esquemático das juntas de dilatação com as pastilhas sendo aplicadas sobre a 

argamassa colante, sem estarem parcialmente flutuantes.   Fonte: UNESCO, 2016. 
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As infiltrações que surgiram na Igreja, muito provavelmente, estão relacionadas à 
rasgos nos perfilados de borracha. Cabe ressaltar que também não foi executa-
do o sistema de impermeabilização secundário com silicone previsto no projeto 
original.

Conclusão 
Foi possível aferir pela analise documental que os danos recorrentes enfrentados 
pela capela Curial São Francisco de Assis são causados, principalmente, pelo prob-
lema da dilatação estrutural - essa ocorre desigualmente na abóboda principal, 
devido a sua forma peculiar, com altura e largura variável. Também foi possível 
compreender a relação entre esses danos e o erro de projeto –  falta de uma das 
juntas de dilatação previstas no projeto original .  As fissuras da nave, e por con-
sequências as infiltrações, contudo, não se restringe a nave principal, o que apon-
ta para outros problemas além da falta de uma das juntas – baixa qualidade do 
processo construtivo por exemplo. Ficou evidente também que os processos bu-
rocráticos aliados ao descaso das autoridades responsáveis, também contribuiu 
significativamente para que os danos se intensificassem –  longos períodos entre 
a troca de correspondências, falta de recursos,  fiscalização ineficiente e execução 
inadequada de projetos. 
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RESUMO
A documentação arquitetônica tem um papel essencial na preservação do patrimônio 
cultural como guarda da memória e como instrumento de apoio para intervenções 
no acervo de bens. A atuação tanto na memória como na intervenção aponta 
para duas questões importantes: os objetivos e a metodologia. É a integração 
entre os objetivos e a metodologia aplicada que origina uma documentação 
relevante e efetiva, seja para a memória ou para a intervenção. Em termos de 
caracterização a documentação pode-se apresentar como de identificação inicial 
ou de acompanhamento, em função do objetivo. Na identificação se realiza o 
cadastramento completo e na de acompanhamento se trabalha com a atualização 
das informações consideradas relevantes para o bem. Assim, no acompanhamento, 
definir o que deve ser documentado é primordial. Devendo refletir a realidade em 
que está inserido o bem. Neste enfoque o trabalho tem por objetivo apresentar 
uma experiência de documentação de acompanhamento realizada através de uma 
parceria entre a academia e o poder público. No caso a atualização do Inventário do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas com uma parceria entre o Programa de 
Apoio as Práticas Patrimoniais, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel) e a Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria 
de Cultura. A cidade de Pelotas, com uma significativa importância regional e 
nacional no contexto do patrimônio cultural, realizou uma catalogação de seu acervo 
de bens arquitetônicos nos anos de 1980 para em 2000, através da lei n° 4568, 
estabelecer a proteção efetiva. Essa legislação lista os bens a serem protegidos, em 
torno de 1800 construções, e cria as Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural 
de Pelotas. Em 2017, a partir de uma necessidade de atualização do acervo surge 
a parceria entre a UCPel e Prefeitura Municipal. Assim, o curso de Arquitetura e 
Urbanismo se inseriu nesta atividade pela sua atuação no campo do Patrimônio 
Cultural Arquitetônico, buscando trabalhar de forma integrada as disciplinas e a sua 
relação com as demandas da comunidade pela documentação. A metodologia do 
trabalho contemplou: a definição dos aspectos avaliados, a forma de levantamento e 
o instrumento utilizado. O trabalho resultou num acervo atualizado de informações 
das edificações inventariadas, um volume de fichas cadastrais e um acervo digital 
de fotos com registros da fachada e cobertura das edificações. O material entregue 
à Secretaria Municipal de Cultura possibilitará ações posteriores de gestão das 

políticas públicas de preservação desenvolvidas pelo município. A importância do 
trabalho reflete-se, na construção de uma visão abrangente do tema da preservação 
do patrimônio arquitetônico, através da relação entre teoria e prática e, como 
ferramenta de preservação na cidade a partir de demandas reais. A documentação 
produzida além de registro das transformações do bem serve como um instrumento 
para futuras ações e processos de salvaguarda. 

Palavras-chave: Documentação; Inventário; Pelotas.
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Introdução
Este texto aborda a experiência com a documentação arquitetônica com enfoque 
no acompanhamento de bens protegidos a partir de uma parceria do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pelotas com a Secretaria 
Municipal de cultura de Pelotas. O objetivo do artigo é refletir o tema a partir do 
trabalho de atualização do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelo-
tas que buscou elaborar e trabalhar uma documentação de acompanhamento. 

Para uma melhor explanação sobre o tema será apresentada primeiramente uma 
caracterização da documentação arquitetônica como de cadastro e de acompan-
hamento. Em seguida uma contextualização e a evolução do Inventário do Pat-
rimônio Histórico e Cultural de Pelotas para a compreensão de sua dimensão e 
características bem como de sua relevância no cenário da preservação do patrimô-
nio local, regional e até nacional. Para então tratar da metodologia de acompan-
hamento adotada para possibilitar uma atualização das informações do acervo de 
bens protegidos da cidade, destacado principalmente os critérios e procedimen-
tos de levantamento bem como a intepretação do instrumento desenvolvido. E, 
por último, destacar os resultados alcançados no trabalho e refletir sobre a doc-
umentação arquitetônica em seu papel como acompanhamento e a contribuição 
prática da academia para a comunidade.

A Documentação arquitetônica: o cadastro e o 
acompanhamento dos bens
A conservação, segundo Gonzales-Varas, seria um conjunto de operações de con-
hecimento e análise, com o objetivo de retardar ou impedir a intervenção dire-
ta da própria conservação ou de restauração (2000, pp. 74-75). Assim, dentre as 
práticas de preservação do patrimônio, a documentação arquitetônica como um 
processo contínuo e sistemático de coleta e tratamento de informações capaz de 
atender aos mais diversos fins, se enquadraria na conservação. Ela tem passado 

de instrumento de cadastramento dos bens a serem protegidos à instrumento de 
conhecimento, evidenciando o seu papel tanto para a guarda da memória como 
para instrumento de intervenção de bens. O objetivo principal da documentação 
passa a ser então, o conhecimento do bem e de seu contexto para assim, con-
forme destaca a arquiteta e urbanista Maria Elaine Kohlsdorf: “[...] colocar em ev-
idência as características essenciais da situação pesquisada e descartar aquelas 
acessórias.” (KOHLSDORF, 1996, p.135). Na prática a documentação arquitetônica 
se origina a partir de levantamentos que coletam diferentes informações sobre as 
construções, assim têm-se dois aspectos importantes a serem delimitados: o tipo 
de levantamento e o tipo de informação. 

Os tipos de levantamentos podem ser classificados pelo nível da seleção a que se 
quer chegar ou a destinação do trabalho. O nível de seleção corresponde ao tipo 
de recorte a ser adotado, segundo o guia do Conselho da Europa pode indicar 
quatro categorias: os inventários seletivos – que requerem o estabelecimento de 
critérios os mais claros possíveis, a fim de minimizar erros de interpretação –; os 
inventários exaustivos – que requerem o registro completo de uma área, normal-
mente pequena, para um público específico e um propósito bem definido –; os 
inventários topográficos – definidos pelo lugar, podendo abranger tanto uma área 
pequena como uma grande, em profundidade ou seletivamente, considerando 
todos os tipos de patrimônio –; e os inventários temáticos – definidos pelo tema, 
como forma de responder a uma série de necessidades, podendo ser usados para 
fornecer uma base para uma análise detalhada e informar os processos de plane-
jamento e proteção (2009, pp. 27-29). Tendo como base a destinação conforme a 
historiadora Maria Tarcila Guedes, citando o arquiteto Guillermo Arango podem 
ser estabelecidas três categorias: inventários de identificação – que consistem em 
efetuar um simples reconhecimento do patrimônio a ser listado, tendo em conta 
sua localização, proprietário, época e autor –; inventários de proteção – que con-
sistem em reunir os elementos suficientes e necessários que permitam identificar 
com precisão os bens e valores que devam ser salvaguardados –; e inventários 
científicos – que consistem em recolher, buscar e agrupar todas as informações 
possíveis para o conhecimento profundo e exaustivo de cada bem cultural e 
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têm uma função principalmente acadêmica (1987, pp. 86-87). No caso das infor-
mações, elas podem ser agrupadas conforme a sua importância, para qualquer 
tipo de cadastramento em potencial: as Primárias, as secundárias e as opcionais. 
As primárias são as fundamentais e universais, que servem para praticamente 
todos os sistemas, independentemente do contexto cultural, objetivos ou orça-
mento, como o endereço, o uso, número de identificação etc. As secundárias com-
plementam as anteriores e geralmente refletem as preocupações locais de cada 
sistema e seus objetivos – as informações de conservação, a presença de elemen-
tos. As opcionais são as usadas por alguns sistemas, mas que na prática podem 
prejudicar a produtividade do trabalho, quando os recursos para coletá-las com 
precisão não compensam a sua utilidade final. Não acrescentam mais atributos, 
podendo até provocar informações repetitivas – as informações sobre o tipo de 
proteção de um bem se o trabalho for específico em um acervo já protegido.  Po-
dem se apresentar ainda outras informações, como procedimentos de atualização 
especiais ou anexos de cópias de documentos ou fotografias. (SYKES, 1984, p.95)

Pela caracterização do tipo de levantamento, quer pelo nível de seleção ou des-
tinação, e da organização da informação é possível estabelecer a forma de docu-
mentação. É através da integração de dois aspectos inseridos nesta caracterização 
e organização, os objetivos do trabalho e a metodologia, que a documentação 
pode se tornar relevante e efetiva, seja para a memória ou para a intervenção. A 
documentação arquitetônica em si pode ser caracterizada como de identificação 
ou de acompanhamento. A documentação de identificação corresponde ao ma-
terial produzido em levantamentos que visam o cadastramento inicial de bens 
ainda não reconhecidos ou, complementar a informação de um acervo já pro-
tegido. Tem como destinação principal a proteção ou um estudo aprofundado 
dos bens e sua metodologia consiste em coletar o maior número de informações 
possíveis sob um recorte específico e com objetivo de proteger ou conhecer um 
bem. A documentação de acompanhamento de forma distinta parte de bens já 
protegidos e visa cadastrar informações específicas que permitam identificar as 
transformações ocorridas. Tem como destinação principal o acompanhamento 
e sua metodologia consiste, mais do que coletar informações, na continuidade 

periódica da coleta.  Assim não poder ser considerado terminado ao fim de cada 
levantamento, a elaboração de estratégias de manutenção e atualização e, a bus-
ca pela claridade e coerência da informação se faz necessária para a eficiência do 
processo. Mas, ainda que não terminado, deve ser apresentado de forma coer-
ente, reconhecendo que os aspectos da história podem mudar, permitindo que 
futuras investigações possam incorporar novas informações. Na prática, a atual-
ização pode ser feita por dois modos: junto à base de dados, com a atualização 
de uma bibliografia, adições textuais ou de ilustrações, referências etc., ou com 
visitas ao local, para investigação in loco. A investigação in loco permite capturar a 
realidade da transformação.

Destacando a possibilidade de se trabalhar uma documentação de acompanha-
mento este trabalho tem por objetivo apresentar uma experiência de documen-
tação arquitetônica com enfoque no acompanhamento a partir de uma parceria 
entre a academia e o poder público. Em 2017, na cidade de Pelotas, no estado do 
Rio Grande do Sul, foi realizada a atualização do Inventário do Patrimônio Históri-
co e Cultural da cidade, através de uma parceria entre o então Projeto de Apoio 
as Práticas Patrimoniais, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel) e a Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secre-
taria de Cultura. A conformação e evolução do acervo levaram a equipe a adotar 
uma metodologia de documentação de acompanhamento, para a identificação in 
loco das transformações do acervo de bens. 

A trajetória de documentação do Inventário do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas-RS
O notório reconhecimento da cidade de Pelotas como Patrimônio Histórico é fru-
to de uma longa trajetória de ações em defesa da sua preservação. São décadas 
de trabalho e de luta para garantir a permanência de um significativo acervo de 
bens arquitetônicos que resguardam a memória de formação e desenvolvimento 
da cidade. Os primeiros movimentos neste sentido foram traçados durante a dé-
cada de 80, quando aproximadamente 10.000 imóveis foram cadastrados no in-



3644 3645

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

ventário. Sendo que, deste universo, 246 foram encaminhados para tombamento 
provisório, resultando efetivamente, após vários embates, em apenas 11 imóveis 
tombados em nível municipal. Dentro do entendimento de que a cidade é um or-
ganismo dinâmico, com constantes transformações, no qual o inventário de bens 
culturais estabelecesse como um processo construído em várias fases podemos 
destacar, no caso de Pelotas, quatro momentos de registro destas transformações.

O primeiro foi estabelecido ao final da década de 80, mais precisamente no ano de 
1987, quando foi realizado o primeiro levantamento fotográfico e o cadastramen-
to em fichas dos imóveis elencados. Nesta fase foram registradas informações 
como: croqui de localização do imóvel; endereço; tipologia, que na ficha foi classi-
ficada como: gênero/espécie/qualidade; estado de conservação; características do 
volume; e identificação dos elementos construtivos. O desenvolvimento deste tra-
balho foi fruto da parceria entre o município e o COMPHIC – Conselho Municipal 
do Patrimônio Histórico e Cultural, contou com uma equipe técnica da Prefeitura 
de Pelotas e também com arquitetos atuantes na cidade.

O segundo trabalho de registro foi realizado ao final dos anos 90. Quando houve 
uma complementação do cadastro do inventário, incluindo-se outros imóveis e 
ampliando-se a área de cadastramento, abrangendo a região mais ao sul, em di-
reção ao Porto, e também partes do bairro Fragata, destacando-se neste bairro a 
região do Simões Lopes e a Av. Duque de Caxias. Nesta fase o trabalho foi desen-
volvido em parceria com Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IP-
HAN) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual (IPHAE). A catalogação 
foi realizada com utilização da ficha padrão do IPHAN daquele período (figura 
01), a qual contemplou a maioria das informações integrantes da ficha anterior. 
Porém, a falta de padrão na forma de coleta das informações, com relação à ficha 
utilizada anteriormente, é fato que, muitas vezes, confunde a interpretação dos 
dados coletados.  Além das novas inclusões este trabalho contemplou a identifi-
cação de alguns exemplares já demolidos, os quais acabaram por serem retirados 
do inventário, já que, em junho de 2000, a catalogação dos Imóveis inventariados 
foi efetivamente regulamentada.

Figura 01: Ficha do IPHAE (E) e ficha de Classificação dos imóveis inventariados em níveis (D).

Fonte: Secretaria Municipal de Cultural de Pelotas.

A Lei Municipal 4568/2000, estabelece-se como um marco na área de preservação 
em Pelotas, declara as Zonas de Preservação (ZPPCs), lista os bens integrantes do 
inventário e regulamenta as intervenções nestes imóveis e em seus confrontantes 
laterais. A partir desta legislação o município passou a desenvolver, direta e in-
cisivamente, ações de gestão da preservação dos aproximadamente 1800 bens 
inventariados. (Figura 02)

A criação da Secretaria de Cultura, em 2002 e sua instituição como órgão re-
sponsável pelas políticas públicas de preservação do patrimônio cultural, foram 
fatores essenciais para efetivação deste processo. Outro fator que muito con-
tribuiu neste sentido foi a regulamentação do novo código tributário do município, 
também em 2002, que possibilitou a isenção de IPTU aos imóveis inventariados, 
desde que preservadas suas características arquitetônicas e bom estado de con-
servação. Ao longo de 15 anos esta política vem possibilitando a requalificação 
de vários imóveis integrantes do inventário e, mais do que isso, construindo uma 
consciência sobre o valor histórico e cultural destas edificações, através da aprox-
imação com os proprietários. 
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Figura 02: Mapa do acervo de bens do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural

Fonte: Secretaria Municipal de Cultural de Pelotas.

O terceiro momento de registro e avaliação do acervo catalogado refere-se ao tra-
balho realizado em 2006 de classificação dos imóveis inventariados em níveis de 
preservação. Em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, a equipe técni-
ca da Secretaria de Cultura desenvolveu uma metodologia para esta classificação 
(Figura 01). Foram considerados três aspectos: primeiro relativo à valoração ar-
quitetônica, abrangendo elementos compositivos, tipologia e estilo arquitetôni-
co; segundo, avaliando a leitura da paisagem, ou seja, a relação do imóvel com o 
seu entorno; e terceiro, analisando as descaracterizações que o imóvel já sofreu. 

Foram estabelecidos quatro níveis de preservação, atualmente regulamentados 
através do Plano Diretor de 2008, conforme artigo 69.

“Art. 69 - Os imóveis integrantes do inventário e descritos em lei 
municipal serão, por ato do Executivo Municipal e de acordo com a 
avaliação da Secretaria Municipal de Cultura, enquadrados em um dos 
quatro níveis de preservação, assim definidos:

I - Nível 1: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejam a preservação das características arquitetônicas, artísticas e 
decorativas internas e externas. Os bens enquadrados neste nível não 
poderão, em hipótese alguma, serem destruídos, descaracterizados ou 
inutilizados, podendo vir a ser tombados. Sua preservação é de extrema 
importância para o resgate da memória da cidade.

II - Nível 2: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural 
que ensejam a preservação de suas características arquitetônicas, 
artísticas e decorativas externas, ou seja, a preservação integral de 
sua(s) fachada(s) pública(s) e volumetria, as quais possibilitam a leitura 
tipológica do prédio.   Poderão sofrer intervenções internas, desde que 
mantidas e respeitadas suas características externas. Sua preservação é 
de extrema importância para o resgate da memória da cidade.

III - Nível 3: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejam sua preservação devido às características de acompanhamento 
e complementaridade de imóveis classificados como de nível 1(um) ou 
2 (dois). Poderão sofrer intervenções internas e externas para qualificar 
e melhorar sua composição arquitetônica e urbana, acrescentando ou 
não novos elementos, desde que não descaracterizando sua volumetria 
e ambiência, já configuradas e de extrema importância para o contexto 
urbano da cidade.

IV - Nível 4: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural cujas 
características arquitetônicas, artísticas e decorativas não apresentam 
caráter de excepcionalidade, acompanhamento e complementaridade 
arquitetônica ou, tendo este caráter, encontra-se em tal grau de 
descaracterização que podem vir a ser substituídas sem acarretar 
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maiores perdas ao patrimônio histórico e cultural da cidade. Assim, 
os bens enquadrados neste nível poderão sofrer alterações internas e 
externas, acrescentando ou não novos elementos e demolições parciais 
ou totais.” (2008, p. 21)

Em razão do tempo transcorrido desde os primeiros registros até a aprovação da 
Lei, muitos imóveis sofreram significativas transformações, inclusive demolições 
totais ou parciais. Considerando que não foi possível identificar todas as transfor-
mações até esta aprovação, e que a lei é generalista no tratamento aos imóveis 
inventariados, o trabalho de classificação supriu uma importante lacuna, no sen-
tido de atualização das informações relativas a todos os imóveis inventariados e 
na avaliação da situação de cada bem, em 2006, para o devido enquadramento 
em cada um dos níveis, permitindo ao poder público uma melhor gestão relativa à 
preservação dos bens, de acordo com as características e potencialidades de cada 
imóvel dentro de seu contexto urbano.

A quarta etapa refere-se exatamente ao trabalho relatado neste artigo, que vem a 
complementar as ações até então desenvolvidas, contribuindo para a construção 
de uma visão mais abrangente e realista da situação atual dos imóveis que, con-
forme já anunciado, pela municipalidade, possibilitará a identificação das princi-
pais irregularidades relativas às descaracterizações nos imóveis inventariados e 
consequentemente a aplicações de medidas cautelares em defesa de sua preser-
vação.

A documentação de acompanhamento: metodologia de 
atualização do inventário.
A cidade de Pelotas com um expressivo acervo, em torno de 1800 construções, 
distribuídas em uma grande área do centro histórico e alguns bairros adjacentes 
teve a formação deste grupo de bens, como descrito anteriormente no texto, es-
tendida ao longo de vários anos.  O ocorreu ao longo de praticamente 30 anos, en-
tre as décadas de 1980 e 2000, e, a última revisão que complementou importantes 
informações foi no ano de 2006, há mais de 10 anos atrás.  Além disso, apenas 

parte do acervo tem tido um acompanhamento periódico, aproximadamente de 
60% dos imóveis em 2017, em função da isenção do IPTU. O código tributário, 
atualizado em 2005 a partir da Lei n° 5146/2005 (Lei do IPTU) possibilita a isenção 
dos imóveis tombados ou inventariados do IPTU se devidamente conservados ou 
restaurados de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis. 
Em termos práticos o acompanhamento ocorre pela necessidade de solicitação 
anual da isenção e o seu condicionamento ao cumprimento das orientações de 
conservação e restauro, no caso do inventário municipal, da Secretaria de Cultura. 
Assim como quarta etapa, mas voltada ao acompanhamento a atualização das 
informações do acervo do inventário foi uma demanda de caráter público mu-
nicipal, fruto da necessidade de um estudo que pudesse identificar as principais 
modificações ocorridas em todo o corpo de bens. O trabalho foi realizado em uma 
parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de 
Pelotas no âmbito do projeto de extensão intitulado Projeto de Apoio às Práticas 
Patrimoniais.

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UCPel trabalha o tema do Patrimônio 
Cultural Arquitetônico em seu papel como instituição de ensino superior comu-
nitária, através de uma abordagem integrada entre ensino, pesquisa e extensão. 
A atuação do curso procura abordar o ensino a partir de uma abordagem inter-
disciplinar, reunindo os aspectos teóricos e práticos da atividade. Teóricos a partir 
das disciplinas de História e Teoria e de Técnicas Retrospectivas e os práticos a 
partir da Tecnologia da Construção e do projeto arquitetônico e urbano. A pesqui-
sa pelas reflexões sobre os resultados das atividades e seu retorno para a co-
munidade. A extensão pela organização de um projeto focado em demandas da 
comunidade e inserido nas disciplinas de forma a trabalhar as ações de forma 
curricular e integrada. Até o ano de 2017 as ações desenvolvidas pelo curso não 
estavam organizadas e institucionalizadas dentro da Universidade o que levou a 
criação de um projeto de extensão desenvolvido ao longo deste ano e transfor-
mado em um programa a partir de 2018. O projeto possibilitou organizar, agre-
gar e padronizar as ações existentes bem como a inserção de novas ações tendo 
em vista a institucionalização da extensão do curso frente à universidade, para o 
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reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido. Para o trabalho de At-
ualização do Patrimônio Histórico e Cultural o curso contou com uma equipe de 
três professores e trinta e seis discentes, sendo seis da extensão e 30 alunos de 
disciplinas relacionadas à atividade e a prefeitura municipal, através da Secretaria 
de Cultura pelos técnicos do setor de Gerência Memória e patrimônio. O levanta-
mento da situação atual das edificações constantes na lista de imóveis protegidos 
pela legislação municipal, mais especificamente a Lei n° 4568/2000, foi realizada 
ao longo de seis meses, de março a setembro de 2017. A metodologia do trabalho 
contemplou inicialmente a caracterização dos aspectos a serem avaliados e o pro-
cedimento do levantamento e posteriormente a interpretação do instrumento. 

Para que o levantamento conseguisse capturar as modificações ocorridas nas 
construções ao longo dos anos fez-se necessário elaborar uma ficha que contem-
plasse as informações e que permitisse um preenchimento expresso e facilitado. 
Para isso identificou-se primeiro qual ou quais seriam os parâmetros de referên-
cia para a avaliação e segundo quais seriam estes itens. Os parâmetros adotados 
foram a legislação municipal de proteção do patrimônio e o Plano Diretor, visto 
que os critérios da legislação indicam os elementos a serem protegidos e as al-
terações permitidas. Segundo a Lei n° 4568/2000, que entre outros itens lista os 
bens integrantes do inventário indica em seu artigo 3º, inciso 1º, que devem ser 
“[...] preservadas, as fachadas públicas e a volumetria dos bens constantes do in-
ventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas”. Já o Plano Diretor, Lei n° 
5502/2008 indica em seu artigo 148 que, além das fachadas públicas e volumetria, 
no caso do inventário, “Devem ser mantidas as características tipológicas e for-
mais, [...]”. Assim como referência foram consideradas as fachadas públicas e a 
volumetria através de suas características formais e tipológicas.  

Os itens nas fachadas e volumetria que representariam as características formais 
e tipológicas foram selecionados a partir da ficha de classificação dos imóveis em 
níveis de preservação, elaborada para o cadastramento realizado em 2006. A ficha 
para a atualização contemplou a caracterização da fachada e volumetria através 
de alguns elementos e a indicação da situação atual. Para a fachada foram sele-

cionados, o formato dos vãos e seus ritmos, os tipos de esquadrias, a presença de 
elementos decorativos, o revestimento e a presença de aparato publicitário. Para 
a volumetria, traduzida em cobertura na ficha, foram selecionados a forma do tel-
hado, o material empregado e a configuração da volumetria em si, através do grau 
de integridade. Para a caracterização da situação atual de cada item é identificado 
o grau de integridade da construção, relacionado estes às ações de intervenções 
que resultam segundo a Recomendação de Nairóbi “[...] de acréscimos supérfluos 
e de transformações abusivas ou desprovidas de sensibilidade que atentam con-
tra sua autenticidade [...]” (UNESCO, 1976, p.3). A determinação da situação atual 
está diretamente relacionada à arquitetura, pois é a partir da interpretação desta, 
levando em conta as características que definem uma tipologia e uma linguagem, 
que se estabelece o quanto o presente da construção se afasta do ideal, ou seja, 
da integridade. No levantamento em questão foram definidas duas categorias: 
a integra e a alterada. A primeira representa a construção que apresenta integ-
ridade nas fachadas públicas e volumetria, a segunda representa a construção 
como modificações estilísticas e tipológicas. A referência para determinar as alter-
ações sãos as indicações do Manual do usuário de imóveis inventariados elabora-
do pela Secretaria Municipal de Cultura em 2007. Neste manual estão descritas 
características compositivas de cada linguagem arquitetônica presente no acervo 
e recomendações quanto à pintura, o aparato publicitário e a cobertura. Assim foi 
elaborada uma ficha tendo como base o próprio cadastramento do inventário e a 
legislação incidente nos bens para a conformação dos itens e tendo o manual do 
usuário como parâmetro de avaliação. (figura 03)
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Figura 03: Manual do Usuário de Imóveis inventariados, capa e imagem interna (E), ficha elaborada 

pela equipe para atualização do acervo.

Fonte: Secretaria Municipal de Cultural de Pelotas (manual) e Projeto de Apoio a Práticas 

Patrimoniais (Ficha).

Com a ficha configurada foi possível organizar e iniciar o levantamento in loco 
das edificações que possibilitasse uma visão geral em todo o corpo de bens, para 
identificar desde situações extremas como demolições até alterações menores, 
que podem ter sido feitas de forma irregular. O trabalho iniciou com o trein-
amento da equipe de discentes, vindos de diferentes semestres do curso, para o 

reconhecimento das características das fachadas públicas e volumetria e do grau 
de alteração destas partes. Foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cul-
tura o Manual do Usuário de Imóveis para cada um dos alunos da extensão e 
imagens e informações cadastrais, as mais atualizadas existentes, de cada uma 
das construções. Como ferramentas foram utilizadas as fichas de atualização e 
as informações disponibilizadas para a atuação na rua e para o armazenamento 
do material, principalmente das fotografias, um serviço de armazenamento on-
line que possibilitasse reunir todo o material produzido e a troca de conteúdo. O 
procedimento do levantamento compreendeu ao levantamento fotográfico e ao 
preenchimento das fichas. Para cada edificação protegida foram solicitadas ima-
gens das fachadas, de detalhes relevantes, do entorno próximo e de pontos onde 
houvesse dúvidas. (Figura 04)

Figura 04: Imagem do levantamento (E) e do armazenamento das imagens (D).

Fonte: Projeto de Apoio a Práticas Patrimoniais.

Inicialmente este processo foi realizado pelos bolsistas e voluntários que atuavam 
no projeto de extensão, posteriormente os alunos das disciplinas de história e te-
oria, relacionadas ao estudo das linguagens arquitetônicas presentes no acervo e 
do contexto local, foram incorporados ao grupo. Também receberam treinamento 
e suas atividades ocorreram integradas ao conhecimento adquirido ao longo das 
aulas. Os alunos em duplas identificavam as construções, tiravam as fotos e pos-
teriormente disponibilizavam as mesmas no serviço de armazenamento e preen-
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chiam as fichas. Em um primeiro encontro foram passadas orientações sobre o 
preenchimento da ficha e distribuído o material. Um teste foi realizado em uma 
rua selecionada, no caso a Rua Padre Anchieta, para que pudessem ser avaliados 
a estrutura da ficha e os pontos onde os alunos teriam maiores dúvidas. Tam-
bém foram realizados encontros semanais para o acompanhamento do processo, 
recolhimento e distribuição do material. 

Na última etapa do trabalho, a interpretação do instrumento, foi finalizado o le-
vantamento, destacadas algumas considerações sobre o processo em si e iniciada 
a leitura dos resultados.  Quanto ao levantamento, ao longo dos seis meses, foram 
percorridas 72 ruas distribuídas nas quatro Zonas de Proteção do Patrimônio Cul-
tural na área central e de alguns bairros adjacentes como o Fragata e o Simões 
Lopes. Sendo investigadas aproximadamente 1800 construções de linguagem lu-
so-brasileira, eclética e protomoderna e de tipologias que variavam de palacetes 
ornamentados a conjuntos de modestas casas em fita. De forma geral o trabalho 
se mostrou bastante eficiente permitindo uma leitura na totalidade dos bens in-
ventariados, nos itens identificados como relevantes, no caso as fachadas públi-
cas e a volumetria. E também possibilitou uma caracterização do patrimônio sob 
um aspecto bastante relevante para a sua salvaguarda a delimitação da situação 
atual. A preocupação com as transformações inevitáveis ao longo dos anos (AS-
SEMBLEIA GERAL DO ICOMOS, 2011) e na inserção e adequação do patrimônio 
a vida contemporânea (CONFERÊNCIA GERAL DA UNESCO, 1976) presente em 
recomendações internacionais reflete a necessidade de uma correta caracteri-
zação do estado atual para uma melhor resposta de planejamento e gestão.

O processo contou com uma metodologia objetiva e direcionada a atualização 
das informações, contudo ao longo do processo surgiram algumas dificuldades, 
geralmente relacionadas mais ao acervo que a metodologia. Mesmo tendo real-
izado um treinamento, se está sujeito, em casos mais ambíguos, à interpretação 
pessoal. No caso deste trabalho a principal dificuldade esteve relacionada a identi-
ficar as alterações nos vãos e esquadrias, visto a variabilidade local de algumas lin-
guagens e até mesmo a mistura em uma mesma edificação de mais de um estilo. 

Este aspecto foi solucionado a partir do acompanhamento ao longo do trabalho e 
em casos mais específicos pela revisão final dos técnicos da Secretaria de Cultura. 
Outra dificuldade foi a visualização da cobertura em função da configuração ur-
bano de lotes e ruas estreitas no centro histórico, o questão foi contornada pelo 
uso de imagens áreas que permitiram solucionar a maioria dos casos. Podem-se 
destacar também alguns erros nas numerações e imagens das construções dis-
ponibilizadas, fruto principalmente das alterações de cadastro como desmembra-
mentos, remembramentos e até em casos extremos demolições.  

O levantamento resultou em um acervo de fotografias e fichas cadastrais, infor-
mando o estado atual e as principais alterações de cada uma das edificações, en-
tregue a Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas. O trabalho possibilitou uma 
aplicação pratica dos resultados e uma reflexão teórica sobre os mesmos resulta-
dos, a metodologia e a atuação da universidade.

Aplicação da documentação para a atualização: 
resultados e considerações finais
A documentação arquitetônica tem-se mostrado um instrumento relevante como 
uma forma de conservação indireta. Principalmente se analisada não apenas 
como cadastramento dos bens, mas a partir da sua atuação como acompanham-
ento.  Neste enfoque o artigo apresenta um trabalho que utiliza uma metodologia 
de documentação de acompanhamento para auxiliar na atualização do acervo 
de bens. A parceria entre o poder público a Secretaria Municipal de Cultural de 
Pelotas e a academia, pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da UCPel possibili-
tou uma reflexão e aplicação prática e teórica, permitindo trabalhar os diferentes 
aspectos da atuação profissional.

Nos aspectos práticos o primeiro resultado a ser destacado é a produção de infor-
mações atualizadas das edificações inventariadas, um volume de fichas cadastrais 
e um acervo digital de fotos com registros da fachada e cobertura das edificações. 
Este material elaborado pela universidade e, como já destacado, foi entregue à 
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Secretaria Municipal de Cultura para amparar ações posteriores de gestão das 
políticas públicas de preservação desenvolvidas pelo município. Tudo o que foi 
produzido será revertido à comunidade, através de melhorias na preservação do 
patrimônio arquitetônico da cidade. A etapa atual do processo é a organização e 
análise das informações coletadas, até o momento já foi possível identificar algu-
mas modificações ocorridas no acervo. Pode-se elencar a presença de alterações 
sem o encaminhamento de projeto ou descumprindo as indicações dos órgãos 
responsáveis. Em sua maioria são alterações de vãos e esquadrias e alguns pou-
cos casos de intervenções na volumetria. Outro ponto importante é a que este 
trabalho de atualização em parceria entre as instituições abriu a possiblidade de 
continuidade das ações, agora voltada à uma proposta de mapear as informações 
através da elaboração de um mapeamento georreferenciado de todo o acervo de 
bens. 

Nos aspectos teóricos os resultados a serem destacados é a reflexão sobre a doc-
umentação em seu uso como acompanhamento e o papel da academia no proces-
so. Pelo uso da documentação como de acompanhamento a elaboração de uma 
metodologia e coleta de informações adequadas foi fundamental. A referência 
para os parâmetros a serem adotados deve ser a conformação da realidade cul-
tural local, seja através das características do acervo, como da legislação existente, 
objetivando uma coerência e eficiência nas ações. Esta também deve ser passível 
de atualização, pois corresponde a uma leitura de determinado momento, suger-
indo-se inclusive uma periodicidade de aplicação da atualização.  O ponto chave 
é o tipo de dados coletados, uma correta leitura e gestão leva a formulação de 
critérios coerentes para a formulação de ações de conservação adequados a real-
idade cultural local. 

Para a Universidade a atuação neste projeto se mostrou bem sucedida quanto 
aos produtos disponibilizados (levantamentos e estudos) e na sua parceria com a 
Prefeitura Municipal de Pelotas para a atuação em escala urbana na atualização 
do Inventário do Patrimônio Histórico Cultural de Pelotas. Em termos de ensino 
possibilitou aos discentes uma visão mais abrangente do tema da preservação do 

patrimônio arquitetônico, com a sua inserção nos aspectos práticos do campo, na 
busca da relação entre teoria e prática e no cumprimento de seu papel como ci-
dadão. Como ferramenta de preservação na cidade os diversos trabalhos realiza-
dos cumpriram um papel importante, desde a sua escolha a partir de demandas 
reais até a apropriação dos mesmos para amparar ações específicas. Em função 
disso, para 2018, se optou por propor um programa de extensão e não apenas 
um projeto visando além da continuidade de ações a abertura para novas possib-
ilidades identificadas nas demandas locais.
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RESUMO
Diante do desafio de levar a temática da educação patrimonial às instituições 
de ensino público na Paraíba, cuja abordagem ainda acontece de forma muito 
rara, foi desenvolvido um projeto cuja aplicação teve como mote o uso de 
recursos tecnológicos de baixo custo, no intuito de atrair a atenção dos alunos 
para o tema. Denominado HeritageBike, o projeto foi baseado na tecnologia de 
realidade virtual e utilizou uma bicicleta com sensores desenvolvidos a partir de 
sucata de computadores que acoplados a um computador, interagiriam em um 
cenário histórico computadorizado em 3D de forma que ao pedalar a bicicleta ou 
movimentar o guidão, modificaria imediatamente o trajeto e a velocidade do passeio 
dentro do ambiente histórico computadorizado.

Por meio da tecnologia de Realidade Virtual associada à uma prática esportiva 
bastante utilizada pelos alunos da faixa etária escolhida, criou-se uma atmosfera 
educativa, interativa e lúdica disseminando o conhecimento sobre o tema além 
de dar suporte a abordagens em sala de aula sobre a conscientização para a 
preservação do Patrimônio Cultural.

O artigo apresenta desde a concepção do projeto a partir da visita física 
aos monumentos históricos feita pelos alunos até a construção e testes dos 
sensores acoplados à bicicleta, bem como o resultado da aplicação percebido 
quantitativamente através de questionários elaborados com essa finalidade.

Palavras-chave: Educação; Patrimônio Histórico, Realidade Virtual; jogo 3D; 
interatividade.
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Introdução
Vivemos há algum tempo na era digital com tecnologias das mais diversas fazen-
do parte da nossa vida cotidiana, seja em computadores, tablets, smart Tvs ou 
smartphones. Embora a maioria das pessoas continue associando a tecnologia 
com produtos, coisas e máquinas, Buchanan (1992) aponta que houve um tempo 
no período inicial da cultura ocidental em que a tecnologia era uma atividade hu-
mana operando ao longo das artes liberais.

O que para Lévy (2010) seria o resultado da sociedade e da cultura ditando novos 
formatos de comunicação e expressão, para Kenski (2007) é a junção de conhe-
cimentos específicos em prol do desenvolvimento de métodos e equipamentos 
para cumprirem determinadas atividades.

Sendo a sala de aula o ambiente privilegiado do conhecimento (DAYRELL, 2001), 
é imperativo que esta receba olhares vanguardistas, tanto do ponto de vista dos 
recursos didáticos, quanto do educador em si, embora estes necessitem cada vez 
mais de uma formação consistente e eficiente em face à sociedade globalizada que 
o cerca (LIBÂNEO, 2011). O fato é que tanto educador quanto educando, passaram 
(e passam) por transformações inerentes à sua geração impactando diretamente 
no processo de ensino-aprendizagem. Para Gadotti (2000) e Ceretta e Froemming 
(2011), os nascidos na Era da cultura digital, ou geração Z, entendem certas abord-
agens como ultrapassadas em relação a geração Y, pertencente a cultura do papel. 

É certo que para as escolas poderem repensar seus métodos de ensino, precisam 
ter uma estrutura de gestão capazes de apoiar tais inovações, em face a esse pú-
blico alvo dinâmico e superconectado que já não entende como suficiente para 
criar a motivação desejada o método tradicional e unidirecional da lousa e caneta 
(PORTO, 2006).  Para Baxter (2005) se tem um ingrediente vital para o sucesso da 
empreitada como um todo, é a inovação. Porém, inovar vai além da inclusão de 
aparelhos de última geração, e sim, na concepção de recursos pedagógicos que 
possibilitem assimilar essa tecnologia. 

Nossa investigação partiu da necessidade de encontrar métodos eficientes para 
abordar o tema da educação patrimonial em escolas públicas lançando mão de 
tecnologias interativas. Nesse campo podemos apontar algumas ferramentas, 
como jogos 3D e as que usam a Realidade Virtual (RV), que até pouco tempo cus-
tavam milhares de dólares e atualmente vem se popularizando com o uso de 
smartphones e se consolidando como uma tecnologia promissora em diversas 
áreas, inclusive educação (VIDAL et al., 2003).

Educação patrimonial e tecnologias aplicadas
A educação patrimonial enquanto “processo permanente e sistemático de tra-
balho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte de conhecimento 
e enriquecimento individual e coletivo” (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999), 
e que vem sendo uma tendência historiográfica crescente na academia (JIMÉNEZ-
RAMÍREZ, 2016), se apresenta como uma excelente oportunidade de discussão so-
bre a preservação da herança cultural.  Um grande desafio na abordagem desse 
tema com essa geração conectada à um mundo virtual, é justamente na escolha da 
linguagem mais adequada, de forma a corroborar com o discurso. Sabemos que 
o uso de tecnologia nessa área ainda é pequeno, sobretudo se compararmos com 
a área de entretenimento, como aponta Silva et al. (2017) “Percebe-se que o tema 
específico da educação patrimonial ligada ao uso de tecnologias na educação ain-
da é pouco explorado; tal fato já demonstra a relevância acadêmica do estudo em 
questão”. Os autores ainda ressaltam que “a tecnologia pode oferecer a educação 
patrimonial ferramentas que possibilitam uma interação maior entre o aluno e a 
enorme diversidade cultural existente no Brasil”. Embora a tecnologia tenha tra-
zido inúmeras mudanças em âmbito mundial (CASTELLS, 2016), seu impacto em 
sala de aula no Brasil ainda é pequeno se comparado com outros segmentos. Há 
que se constatar que a instalação de laboratórios de informática (Programa Nacio-
nal de Informática na Educação - PROINFO, que faz parte do MEC - Ministério de 
Educação e Cultura), bem como o acesso à internet em escolas públicas, tiveram 
uma grande importância nesse processo, embora o maior problema ainda seja a 
falta de preparo dos próprios professores para fazerem uso dessas tecnologias 
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(TARDIVO, 2014). Se usadas de forma adequada, as ferramentas tecnológicas são 
capazes de contemplar (RAMOS, 1996): 

• A possibilidade dos aprendizes atuarem como atores do seu processo de 
aprendizado, passando de meros consumidores do conhecimento a agentes 
criadores.

• O aprendizado da autonomia e da cooperação; 

• A promoção da inteligência, e dos processos meta-reflexivos indispensáveis 
ao surgimento da autonomia e do pensamento de análise e síntese, interferin-
do, portanto, nas relações de poder existentes nos lugares em que é adequa-
damente utilizada; 

• A habilidade de lidar com sistemas simbólicos e formais de alto nível de sofis-
ticação. 

Atividade física x sedentarismo
Embora a tecnologia usada no dia a dia em smartphones e tablets apresente 
ganhos do ponto de vista cognitivo, também impacta negativamente suscitando 
o sedentarismo pela ausência de atividades físicas. Neste cenário da sociedade 
atual, jogos cada vez menos móveis e mais automáticos afetam também o desen-
volvimento físico dos jovens. De acordo com FERREIRA (2015), “A intensificação 
do processo de comunicação traz benefícios, mas nas últimas décadas estudos 
têm demonstrado que o excesso de tempo sedentário pode levar a problemas de 
saúde, especialmente as novas gerações, que crescem em uma era de uso maciço 
da tecnologia”. Desse modo, o índice de sedentarismo cresce de maneira desgov-
ernada, principalmente em lugares que não possuem políticas públicas de auxílio 
direto ao jovem, nem mesmo incentivos às práticas esportivas em escolas de ensi-
no fundamental público ou privado.  

Nesse contexto, a presente pesquisa denominada Heritage Bike, surge da necessi-
dade de conectar o jovem com a temática da preservação do patrimônio histórico, 
e mesmo ocorrendo por meio de um jogo virtual, sua interação acontece através 
de uma bicicleta real, simulando um passeio pelas construções históricas. 

Em uma abordagem de baixo custo, o projeto objetivou a introdução em sala de 
aula dessa temática, ressaltando sua importância e despertando o interesse para 
o assunto.

Trabalhos relacionados
Em se tratando de simulação, podemos citar o Zwift (2018) que é um software que 
funciona acoplado à uma bicicleta através de rolos e sensores especiais e permite 
ao usuário treinar e competir com outros jogadores de forma on-line. Ao conectar 
a bicicleta a um computador, tablet ou smartphone, o usuário pode visualizar seu 
avatar se movimentando na tela conforme suas pedaladas. Para usar esse sistema 
são necessários alguns acessórios com um sensor de velocidade, um medidor de 
potência, um smart trainer e o pagamento mensal do software. 

Projeto Heritagebike
O experimento cujo objetivo era fazer o aluno conhecer uma cidade histórica 
pedalando em uma bicicleta real, foi composto por uma bicicleta aro 24, alguns 
sensores e um software no estilo de jogo 3D, desenvolvido usando a Engine[1] do 
Unreal Technology, contendo um mapeamento tridimensional de uma cidade 
histórica fictícia com algumas casas e igrejas digitalizadas (figura 1).

[1]  Engine – ou Game Engine é o termo em inglês para “motor de jogo”, que é um 
software com um conjunto de bibliotecas utilizadas para gerar um jogo 2D ou 3D, 
gerenciando tanto a parte gráfica, quanto as funções da física, sons e inteligência 
artificial (ADAMS, 1995). Unreal technology (unrealengine.com).



3666 3667

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Figura 1

Fonte: Autores

Processo de criação e montagem
O aplicativo virtual podia ser controlado através de um mouse como a maioria dos 
jogos. Nesse sentido, e partindo da premissa que precisariamos usar materiais de 
baixo custo, tivemos que criar elementos para estabelecer a conexão com a bici-
cleta usando essas formas de interação (mouses). Para tanto, usamos sucata de 
dois mouses, sendo um para criar a sensação de movimento (andar para frente e 
para trás), e o outro para olhar para os lados.

Relativo à mudança de direção, projetamos uma base para ficar embaixo do pneu 
dianteiro da bicicleta com um rolamento central conectado a um mouse de com-
putador (figura 2). Dessa forma, conforme o guidon fosse rotacionado, a peça 
também se movimentaria, simulando o mesmo movimento de uma pessoa ao 
utilizar o periférico com as mãos, permitindo autonomia na mudança de direção 
no ambiente virtual.

A peça foi posteriormente modelada em 3D para obter maior precisão das medi-
das e confeccionada em uma CNC Router no FABLAB (LabCriativo do UNIPÊ) utili-
zando sobras de PVC expandido de 10mm.

Figura 2

Fonte: Autores

Relativo ao avanço dentro da cena, utilizamos o botão “scroll” do mouse que em 
contato com o pneu traseiro conferia o movimento desejado (figura 3) e para que 
a bicicleta não se deslocasse fisicamente quando o usuário pedalasse, foi confec-
cionada uma base de ferro para suspender o pneu traseiro.

Figura 3

Mouse acoplado à roda da bicicleta através de um disco de PVC

Fonte: Autores

O experimento foi testado por alunos do 9o. ano da rede municipal de ensino na 
cidade de João Pessoa – PB, após uma aula sobre patrimônio histórico. Na ocasião, 
eles puderam pedalar e conhecer os monumentos enquanto tinham explicações 
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dos professores de história e artes (figura 4). Este projeto foi um desdobramento 
de uma primeira iniciativa na abordagem de educação patrimonial onde os alunos 
foram levados para uma visita física ao centro histórico da cidade. 

Figura 4

Fonte: Autores

Considerações Finais
As práticas deste estudo trouxeram à tona uma reflexão oportuna quanto ao uso 
de tecnologias enquanto recursos pedagógicos, sobretudo para abordar temas 
como o da preservação do patrimônio histórico, tendo sido usado com sucesso 
para esta finalidade.
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RESUMO
O artigo apresentado trata de um tema relevante e atual na área de Arquitetura, 
Urbanismo, Sociologia, Comunicação e Semiótica aplicada. Nele, objetiva-se refletir 
sobre a influência do estudo da comunicação visual da Praça do Riachuelo, em Juiz 
de Fora, Minas Gerais, buscando observar se e como o projeto do espaço em estudo 
interfere no contexto social e urbano.  Visto desse modo, foram ressaltados os pontos 
positivos a serem corroborados, entretanto os pontos negativos receberam propostas 
arquitetônicas de placemaking para melhoria do espaço em estudo. Outro aspecto 
significativo do artigo diz respeito a uma análise criteriosa sobre os seguintes itens: 
estudo da implantação da praça; quais são os seus usos; fluxos; os tipos de público; 
os problemas sociais que a praça tem; a análise semiótica aplicada à comunicação 
visual da arquitetura local, bem como de sua relação com os usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura; Urbanismo; Patrimônio; Semiótica; Memória.
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1.  INTRODUÇÃO
A cidade dispõe de elementos que estimulam diretamente a vida e a forma de 
convivência de seus usuários. Diante disso, o exercício de observação do ambiente 
urbano é de extrema relevância para a criação de espaços arquitetônicos. Nas 
palavras de BUCCI (2010), o ambiente urbano informa e influencia o arquiteto na 
maneira de pensar, ver e ler o objeto arquitetônico. 

A cidade detém todos os “elementos” que se mobilizam na elaboração 
dos projetos de arquitetura. (...) Enfim, a vivência da cidade participa do 
processo de imaginação do espaço arquitetônico. O problema é que tais 
“elementos” se mostram à percepção do arquiteto em estado prático, 
ou seja, eles comparecem concretamente no ambiente urbano. (BUCCI, 
2010, p.13)

A Praça dos Três Poderes, popularmente conhecida como Praça do Riachuelo (e 
por isso, assim tratada no presente trabalho), é também chamada de Praça do 
Monumento das Armas, ou Praça do “Chapelão” (devido á forma de um dos mon-
umentos localizados na praça), localiza-se no centro da cidade de Juiz de Fora, 
Minas Gerais, na junção da Avenida Barão do Rio Branco, Rua Benjamin Constant, 
Avenida Getúlio Vargas e Rua Jarbas de Leri Santos. 

Diagrama  1 – Implantação e diagrama de fluxos

Fonte: Google Earth Pro

Em decorrência de sua importância histórica por comportar monumentos em 
homenagem ao Exército Brasileiro, entre outros personagens importantes que 
fizeram parte não só da cidade, mais também do país, a praça vem sobrevivendo 
ao tempo e às memórias daqueles que fazem o uso da região, porém o local vem 
sofrendo um processo contínuo de degradação urbana.

Diante dos fatos de deterioramento, a praça vem sendo citada pelos órgãos de 
comunicação da cidade. Com base nos Registros de Defesa Social (Reds), entre o 
período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 e, ainda com a análise 
do Jornal Tribuna de Minas (16 de fevereiro, 2018) constataram-se cerca de 70 
ocorrências registradas que citam a Praça do Riachuelo

É possível perceber em números, o que acontece no dia a dia, como o 
uso e venda de entorpecentes, principalmente de crack, prostituição 
e casos de roubos e furtos. Também dá para perceber que o local é 
utilizado para venda de produtos furtados. (ARAÚJO, 2018, p.7)
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Antes mesmo desta pauta, a mesma região foi cenário de diversas matérias, sen-
do que no ano de 2015 a população local chocou-se com o fato de um adolescente 
ser baleado em frente à praça, conforme noticiado no jornal Tribuna de Minas, no 
data de 08/06/2015. Um ano depois, casos de esfaqueamentos e brigas também 
ocorreram, entre eles um caso noticiado por Sandra Zanella no jornal Tribuna de 
Minas, datado de 07/01/2015. Eventos como esses contribuíram para tornar a im-
agem e memória do local cada vez mais negativa.

2. 1.  praça: definição de espaço e composição
As praças são espaços públicos, todavia existem espaços privados que são consid-
erados como públicos. De acordo com SUN (2008), a definição de espaço público 
remete à ideia de igualdade, liberdade e, sua distinção do espaço privado têm 
como base a delimitação jurídica. Portanto, a garantia do acesso livre é insufici-
ente para definir o caráter fundamentalmente político de seu significado. 

“Os atributos de um espaço público são aqueles que têm relação com a vida públi-
ca (...) E, para que esse “lugar” opere uma atividade pública, é necessário que se 
estabeleça, em primeiro lugar, uma copresença de indivíduos”. (SUN, 2008, p.10 
apud GOMES, 2002, p. 160).

De acordo com SUN (2008), o espaço público pode ser qualquer tipo de área onde 
não haja obstáculos à possibilidade de acesso e à participação de qualquer tipo de 
público, que respeite as regras de boa convivência. 

Trata-se, portanto, essencialmente de uma área em que se processa 
a mistura social. Diferentes segmentos, com diferentes expectativas e 
interesses, nutrem-se da copresença, ultrapassando suas diversidades 
concretas e transcendendo o particularismo, em uma prática recorrente 
da civilidade e diálogo. (SUN, 2008, p.20 apud GOMES, 2002, p. 163)

A praça é simultaneamente um espaço vazio e construído, onde não há apenas 
um espaço físico aberto, como também é um centro social integrado à malha ur-
bana. Sua relevância refere-se tanto ao seu valor histórico, quanto ao seu valor 
simbólico para as cidades. No mais, é um espaço de convívio social introduzido na 
cidade, com relação direta às ruas, pessoas e arquitetura ao redor:

A praça pretende ser um foco de atividades no coração de alguma área 
“intensamente” urbana. Tipicamente, ela será pavimentada e definida 
por edificações de alta densidade e circundada por ruas ou em contato 
com elas. Ela contém elementos que atraem grupos de pessoas e 
facilitam encontros: fontes, bancos, abrigos e coisas parecidas. (SUN, 
2008, p.20 apud LYNCH, 1981, p. 442; tradução da autora).

O uso e a apropriação de um espaço se dá por meio do acesso deste, sendo sua 
primeira condição de uso. Sun (2008) afirma que o acesso ao espaço público é 
classificado em três tipos: visual, físico e simbólico/social:

O acesso visual define-se no primeiro contato do usuário com o local observado. 
Assim, identificar e distinguir ameaças potenciais são as primeiras ações que se 
realizam ao desbravar determinado ambiente. 

O acesso físico é estipulado pela ausência, ou não, de barreiras que isolam o 
usuário ao seu local de destino. Esses obstáculos podem ser espelhos d´água, jar-
dineiras, bancos, vegetações, etc. Quanto aos espaços públicos, tais impedimen-
tos físicos são utilizados com o objetivo de criar trajetos e guiar os usuários de um 
ponto ao outro. 

O acesso simbólico/social remete-se aos sinais, que podem ser singelos ou até 
mesmo exagerados e, ainda, sugerem a entrada de quem é bem-vindo e repele 
a chegada daqueles que não são desejados no local, como: catracas, cancelas, 
espaços fechados, decoração, lojas e políticas de preço que atraem ou repelem 
determinados tipos de público. 
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Diagrama  2 – Acessos: visual, físico e simbólico

Fonte: Google Earth Pro

A Praça do Riachuelo encontra-se na área central da cidade de Juiz de Fora e per-
tence à duas avenidas muito importantes, onde o fluxo de pessoas ao longo do 
dia é intenso. Em oposição, o fluxo de pedestres no período noturno diminui em 
decorrência do comércio ao seu redor, que encerra seus serviços às 18h. Conse-
quentemente, a sensação de insegurança torna-se fortemente presente no turno 
da noite, ou de manhã cedo. 

Conforme os estudos de SUN (2008), o espaço físico da Praça do Riachuelo é públi-
co e delimita-se pelas três tipologias de acessos citadas anteriormente: 

A respeito do acesso visual, é composto por elementos que logo à distância o 
pedestre os percebe e opta por continuar seu trajeto por fora da praça. Tais blo-
queadores são visuais e físicos, como canteiros e a diferença de nível do piso que 
separam a praça das avenidas e ruas adjacentes. Sobre a Rua Jarbas de Leri San-
tos, o canteiro é alto e permite com que pessoas se acomodem no local, além de 

dificultar a passagem dos pedestres. É importante salientar a existência de um 
ponto de ônibus que tumultua o trânsito da rua, obstrui a vista da praça, além de 
acumular pessoas que aguardam o transporte público. Ademais, bancas de jornal 
localizam-se em pontos que seriam passagens potencialmente estratégicas para 
diminuir o tempo de caminhada dos usuários da região. 

Com referência ao acesso físico, percebe-se que sua delimitação se dá pelos can-
teiros que circundam grande parte da praça, além das árvores de porte grande e 
vegetação de estatura média que definem os trajetos dos pedestres. Do mesmo 
modo, a obstrução na parte posterior da praça se dá pelo tráfego de carro e ôni-
bus, que logo fazem com que o pedestre deseje contornar o espaço pelas ruas ao 
seu redor.

Sobre o acesso simbólico, é marcado por ícones históricos representados pelo 
Monumento das Armas; o Monumento da Força Expedicionária Brasileira; o Busto 
do Mariano Procópio Ferreira Lage; o Monumento ao ex Presidente Getúlio Var-
gas; Monumento ao Soldado da Pátria e a Fonte Luminosa. Em relação ao comér-
cio e economia, a política de preço é acessível tanto no Shopping Santa Cruz como 
também em outras pequenas lojas, que acabam atraindo compradores de difer-
entes cantos da cidade. 

2. 2.  atividades comerciais dentro e ao redor da praça
A presença de comércio ao redor das praças é de extrema relevância para a atrair 
usuários e trazer movimento: “Atividades comerciais podem estimular o uso do 
espaço público e aumentar a percepção do caráter aberto dos lugares. Ambulan-
tes que tumultuam várias ruas do Centro também animam as praças da cidade” 
(SUN, 2008, p.27).  

O mesmo se aplica à Praça do Riachuelo, que tem sua movimentação diurna em 
consequência dos seguintes comércios: duas bancas de jornal (uma na esquina 
da Rua Benjamin Constant  com a Rua Jarbas de Lery Santos e a outra na Avenida 
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Getúlio Vargas); lojas variadas (lanchonetes, quitandas, loteria, relojoaria, feira de 
artesanato, floricultura, supermercado, etc.); o Santa Cruz Shopping e a CESAMA.

2. 3.  LUGAR E NÃO LUGAR
Projetos de paisagismo são compostos pela delimitação de lugares projetados 
com o intuito de estimular os indivíduos seja de baixo tempo ou de alto período 
de permanência, para diversas práticas, como atividades de lazer, exercício físico, 
comércio, entre outros. “Um lugar deve ser sempre agradável e propiciar conforto. 
Nos dias quentes, deve refrescar com sua sombra; nos frios, aquecer com o sol. E 
sobretudo deve ter proporção e escala compatíveis com o ser humano”. (ABBUD, 
2006, p. 24). 

O não lugar é aquele cujo tempo de permanência do indivíduo é curto, é sinônimo 
de passagem e de transição, além de ser utilizado como espaço de conexão de 
lugares distintos. 

Ao analisar a Praça do Riachuelo, percebe-se que há um desequilíbrio entre a 
quantidade de áreas de permanência (áreas onde as pessoas têm um maior perío-
do de permanência - lugar) e áreas de passagem (áreas de curta permanência, 
áreas de passagem – não lugar). Mediante os fatos, a praça localiza-se num nó de 
conurbação entre as ruas e avenidas e, como consequência, oferece um maior 
número de espaços de transição. As áreas permanência são em menor quanti-
dade, proporcionando um desequilíbrio de funções. Por essa razão, tem-se um 
local cuja função se baseia apenas em espaços de passagem, porém seus obstácu-
los acabam repelindo a população local e perdendo sua função de espaço de con-
vívio e lazer.

3. 1. introdução à semiótica 
Outro aspecto importante é analisar as percepções que a Praça do Riachuelo pro-
porciona para os usuários da praça. Deve-se ainda considerar a análise semiótica, 

qual o significado dos signos e dos ícones presentes no local.  De acordo com os 
estudos de Santaella (2014), a semiótica tem origem na palavra grega Semion, cujo 
significado é a ciência dos signos e a análise geral das linguagens:

Tão natural e evidente, tão profundamente integrado ao nosso próprio 
ser é o uso da língua que falamos, e da qual fazemos uso para escrever 
– língua nativa, materna ou pátria, como costuma ser chamada -, que 
tendemos a nos desaparecer de que esta não é a única e exclusiva 
forma de linguagem que somos capazes de produzir, criar, reproduzir, 
transformar e consumir, ou seja, ver-ouvir-ler para que possamos nos 
comunicar uns com os outros. (SANTAELLA, 2007, P.10)

Dentre as explicações citadas, a linguagem-verbal tem a capacidade se ser repro-
duzida por intermédio da fala, da escrita e da leitura. Por sua vez, a linguagem 
não-verbal é a comunicação mediante o uso de imagens, cores, formas, sinais, etc. 
Visto desse modo, a semiótica tem por finalidade realizar a investigação de todas 
as linguagens possíveis, tanto verbal, quanto não-verbal. 

Nosso estar-no-mundo, como indivíduos sociais que somos, é medido 
por uma rede intrincada e plural de linguagem, isto é, que nos 
comunicamos também através da leitura e/ou produção de formas, 
volumes, massas, interações de forças, movimentos; que somos também 
leitores e/ou produtores de dimensões e direções de linhas, traços e 
cores. (SANTAELLA, 2007, p.10)

Descrever, classificar os tipos de signos e observar a produção de seus significa-
dos e significâncias é incumbência do estudo semiótico, que de acordo com os 
estudos fenomenológicas de Peirce, observa-se de forma direta os fenômenos 
suas diferenças. Nesse sentido, foram criadas três categorias que facilitam a com-
preensão e apreensão de todo e qualquer fenômeno. 

Define-se como Primeiridade, o presente imediato, ou seja, o primeiro sentimento 
ou sensação que se tem sobre algo. Estipula-se como Secundidade, o que propor-
ciona a existência ao caráter factual e a ação e reação após a adaptação com algo 
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ou alguém. Já a Terceiridade aproxima a Primeiridade e a Secundidade realizando 
a elaboração cognitiva de ambas, ele é o signo e sua representação.

Realizando uma análise a partir da tríade, a autora SANTAELLA (2007) faz uma elu-
cidação das três categorias de forma simples e exemplificativa: “ O azul, simples 
e positivo azul, é um primeiro. O céu, como lugar e tempo, aqui e agora, onde se 
encarna o azul, é um segundo. A síntese intelectual, elaboração cognitiva – o azul 
no céu, ou o azul do céu – é um terceiro” SANTAELLA, Lúcia (2007, p. 51)

A partir das três categorias, torna-se mais fácil o entendimento do signo, que nada 
mais é que a representação de um objeto em si e não o próprio objeto. “Signo 
é uma coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar 
como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa dif-
erente dele” (SANTAELLA, 2007, p.58).

No caso, um exemplo seria a palavra “praça”, ou a pintura de uma praça, a plan-
ta baixa de uma praça, resumindo: todas as representações são todos signos do 
objeto “praça”. Para SANTAELLA (2007) o signo apenas representa seu objeto para 
um intérprete e, como representa seu objeto, ele produz uma outra memória ou 
ideia na mente desse.

O signo, por sua vez pode representar apenas uma qualidade, caso seja relacio-
nado ao objeto, ele apenas pode ser ícone. Ao criar essa relação com o objeto, 
o ícone sugere interpretações, que de acordo com quem o analisa, pode ser in-
terpretado de formas distintas. Um exemplo simples sobre ícone seria: “quando 
nós detemos, por exemplo, na contemplação das oscilantes formas de nuvens, 
de repente nos flagramos comparando aquelas formas com imagens de animais, 
objetos, monstros, seres humanos ou deuses imaginário” SANTAELLA, Lúcia (2007, 
p.64).  

Os ícones possuem um alto poder de sugestão e podem representar sentimentos 
sonoros, visuais, viscerais e táteis. Então, qualquer qualidade percebida e analisa-
da pode criar semelhanças e até mesmo criar relações de comparação. 

Como matrizes abstratas, as três tríades definem campos gerais 
e elementares que raramente serão encontrados em estado puro 
nas linguagens concretas que estão aí e aqui, conosco e em uso. 
Na produção e utilização prática dos signos, estes se apresentam 
amalgados, misturados e interconectados. (SANTAELLA, 2007, p.64)

Portanto, a tríade peirceana funciona como um mapa lógico que nos auxilia para 
reconhecimento dos signos, para distinguir as principais diferenças entre eles e 
crescer a capacidade de apreensão da natureza de cada um. Nesse sentido, todos 
esses conceitos e dispositivos são indagações que permitem fazer interpretações 
dos diferentes tipos de linguagem. Já em relação a condição comunicativa da pais-
agem e em paralelo à análise semiótica de Peirce (1999), faz-se a sugestão da 
representação do ícone, índice e símbolo, elementos fundamentais para o enten-
dimento do objeto analisado. 

3 .2.  semiótica urbana
Mediante o processo de pensamento, que começa na percepção da paisagem,  
estimula-se a memória e proporciona-se emoções e ações distintas no entendi-
mento de cada indivíduo. De modo consequente, a se fazer uma observação dos 
fenômenos, e dos significados da paisagem tem-se a capacidade de realizar uma 
análise semiótica-cognitiva. Sendo assim, pretende-se trazer a teoria e análise 
semiótica para a realidade concreta dando margem à discussão da comunicação 
no espaço urbano.

Com base nos estudos de semiótica urbana de LYNCH (1997), o design das cidades 
são uma arte atemporal, que sofrem constantes modificações ao longo do tempo. 
Assim, os elementos móveis que compõem uma cidade, tais como pessoas e ativ-
idades exercidas no ambiente urbano são tão relevantes quanto as partes físicas 
estacionárias.

A cidade não é apenas um objeto percebido (e talvez desfrutado) por 
milhões de pessoas de classes sociais e características extremamente 
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diversas, mas também o produto de muitos construtores que, por razões 
próprias, nunca deixam de modificar sua estrutura. Se, em linhas gerais, 
ela pode ser estável por algum tempo, por outro lado está sempre se 
modificando nos detalhes. (LYNCH, 1997, p.2)

A respeito do crescimento e da forma das cidades, só há um controle parcial que 
pode ser praticado. Diante dos fatos, as cidades evoluem em sucessões de fases 
que se adaptam ao tempo, aos problemas e às necessidades daqueles que a habi-
tam. Outro aspecto significativo e a formação das cidades, cuja delimitação se dá 
pelas vias, bairros e marcos visivelmente reconhecíveis. Visto desse modo, as ci-
dades tornam-se um espaço facilmente legível, apesar de que a clareza ou a legib-
ilidade não sejam os únicos atributos que a tornam proporcionalmente bela.

Para facilitar o processo de localização são utilizados distintos tipos de localiza-
dores para referência:  movimento; polarização da luz; sensações visuais de cor; 
forma; tato; olfato; paladar; audição; cinestesia e os sentidos de campos elétricos 
ou magnéticos. Quando um ambiente oferece organização, ele passa a sensação 
de segurança e reforça a capacidade de experimentação e vivência humana no es-
paço. Apesar de o ambiente organizado trazer bem-estar, é inevitável não conviver 
com a complexidade e caos visual da vida urbana moderna. 

De acordo com os signos da paisagem analisados por MAZIERO e BONAMETTI  
(2015), é possível fazer uma analogia entre o processo de comunicação e o espaço 
urbano, cuja função seria o de ser o interlocutor da paisagem. 

(...) de um lado, a cena do ambiente natural e construído, seus 
componentes históricos, artísticos e culturais, como uma realidade 
externa e fonte de informações – o próprio espaço; de outro lado, 
estão os indivíduos, interceptores e interpretadores das informações, 
construindo suas representações internas e formando o seu modelo 
mental – de lugar. (MAZIERO; BONAMETTI, 2015, p.02)

Portanto, o espaço urbano se comunica tanto pela reação de uso que seus usuári-
os lhe dão, quanto pelas suas imagens subjetivas e contextualizadas nas im-

pressões dos indivíduos que utilizam determinado lugar. Além disso, a interpre-
tação dos significados é constituída pelo entendimento individualizado com base 
nas experiências de vida e de cultura do sujeito observador que se distingue do 
pensamento coletivo. 

Com base nas investigações de LYNCH (1997) acerca de semiologia, a memória 
é ativada o tempo todo, porém a bagagem cultural é armazenada junto de mui-
tas memórias das quais são relembradas: “nada é vivenciado em si mesmo, mas 
sempre em relação aos seus arredores, às sequências de elementos que a ele 
conduzem, à lembranças de experiências passadas”. LYNCH (1997, p.1) 

De acordo com MAZIERO E BONAMETTI (2015), a paisagem pode ser discutida 
como um sistema que apresenta reações às ações daqueles que a utiliza. Por-
tanto, as alterações morfológicas decorrem dos diferentes modos de ocupação e 
uso do espaço, podendo, então, fazer uma analogia ao atual estado da Praça do 
Riachuelo. Diante disso, constata-se que um espaço inutilizado abre margem para 
aqueles que procuram um lugar escuso e seguro para a venda e uso de drogas, 
além da prática de prostituição e ocupação ilegal.

4 .1.  a poética do espaço da Praça do Riachuelo
A partir do momento em que se utilizada um espaço apenas como um ponto 
conector entre as ruas e avenidas ao redor, o público que a utiliza por um tem-
po prolongado é aquele que normalmente não tem ocupação durante o dia ou 
aquele que não tem onde morar: trata-se das pessoas que fazem da praça o local 
de sua morada: “A casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou 
ilusões da estabilidade” (BACHELARD, 1989, p. 208). 

Diante dos fatos, tal público passa a ocupar o local de maneira inadequada e, con-
sequentemente, gera sensação de insegurança para aqueles que querem fazer o 
uso da praça, como um ambiente de lazer, atividade física e até mesmo como um 
espaço de transição.
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É precisamente pela lógica perversa do quadro, pintado a sangue, por 
assim dizer, que a violência instaura e se cristaliza em coisas: é assim 
que ela transforma em paredes os nossos medos mais profundos. Ela 
constrói concretamente o insondável de nossa consciência. Solidamente 
construídos e, ainda assim não os percebemos. (BUCCI, 2010, p. 19)

Segundo BUCCI (2010), a violência na construção do espaço associada ao dia a dia 
da vida urbana, passa a informar os padrões de comportamento da sociedade e 
como ela atua e reage nos ambientes públicos. Para ele, a violência diária torna-se 
imperceptível aos hábitos e costumes daqueles que a praticam e a vivenciam: “A 
questão é que por um processo de inversão de valores – e da própria razão – a 
violência passa a atuar como norma: estabelece parâmetros, que por sua vez se 
desdobram em regras de conduta que pautam as nossas ações no espaço urbano” 
(BUCCI, 2010, p. 19). 

Uma vez instaurada a violência num lugar público, esta acaba desconstruindo a 
ideia de convívio e de local público. Conforme BACHELARD (1989), os abrigos são 
os espaço mais importantes e preciosos que sustentam a existência das imagens 
poéticas e dos sonhos.

Em concordância com BACHELARD (2005), o mesmo espaço como objeto de 
análise se refere a distintas memórias e interpretações. Tal ação acontece com a 
percepção da Praça do Riachuelo, onde o mesmo local pode ser interpretado de 
diferentes perspectivas: a praça simboliza um espaço de transição e conexão en-
tre as ruas e avenidas adjacentes, pode ser um espaço de lazer em meio aos seus 
jardins, exprime um pouco do da arte local, além de representar o artesanato e 
comércio local por meio das feiras e lojas adjacentes.

Apesar de a Praça do Riachuelo estampar distintas ideias positivas para uma 
pequena fração da população, ela exprime sensações negativas de insegurança, 
poluição, desordem para a maioria das pessoas. Porém, para as pessoas que es-
tão à margem da sociedade, a Praça do Riachuelo representa um espaço seguro 
para se fazer o uso indiscriminado de drogas e para vendê-las, representa um 

espaço de clientela para a prática de prostituição, além de um lugar que tenha 
função de abrigo. 

Imagem  3 – Monumento das Armas utilizado com espaço abrigo.Disponível em: <https://

tribunademinas.com.br/noticias/cidade/04-10-2016/moradores-em-situacao-de-rua-sao-retirados-

da-praca-do-riachuelo.html>Acessado em: 10/04/2018

A casa, de acordo com BACHELARD (1993) é um espaço abrigo crucial na vida do 
homem, cujo espaço remete as sensações de segurança e acolhimento. Além do 
mais, é na casa onde se é permitido sonhar e relembrar todas as lembranças. 

Todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência e noção de casa. 
(...) Nesse sentido quando o ser encontra o menor abrigo: veremos a 
imaginação construir “paredes com sombras impalpáveis, reconfortar-se 
com ilusões de proteção ou, inversamente, tremer atrás de um grande 
muro, duvidar das mais sólidas muralhas. (BACHELARD, 1993, p. 200)

Segundo BACHELARD (1993), a casa pode ser imaginada de duas formas:  a casa 
vertical no estilo sobrado, cujo espaço realiza a divisão entre sótão (pavimento 
superior) e porão (pavimento inferior) e, a casa centralizada, como uma cabana 
única e homogênea.
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A casa vertical possui áreas sombrias, como o caso do porão, onde estão os senti-
mentos mais obscuros, como o medo. Já a cabana é um espaço central e simples. 
De acordo com as interpretações de LUCENA (2007): 

 A outra maneira de imaginar a casa, através da centralidade, levará 
para o sentido da cabana. A casa é imaginada com toda a simplicidade, 
a primitividade, o aconchego de uma cabana. Ali se dá o encontro com a 
solidão, as lembranças viram lendas. A cabana representa a intimidade 
do refúgio. (LUCENA, 2007, p.3)

Utilizando as análises poéticas e fenomenológicas de BACHELARD (1993), é pos-
sível analisar o uso da praça como moradia, remetendo a figura da cabana, onde 
o espaço é simples, porém oferece segurança para aqueles que moram na rua. Já 
as atividades ilegais realizadas no local podem fazer referência ao porão obscuro. 

 Ainda comparando com os elementos poéticos, percebe-se a semelhança e a 
comparação entre os elementos destacados por: gaveta, armário, canto e concha, 
cujos significados fazem referência à retenção dos devaneios da intimidade hu-
mana. 

Tanto na gaveta, quanto no armário, muitas lembranças e segredos são arma-
zenados dispondo da vida de quem os possui. Mediante análise, a praça em es-
tudo serve como um espaço de gaveta ou armário para seus moradores, sendo 
guardados alguns segredos, como: os vícios, os comportamentos e a desconexão 
social.

Em meio aos espaços de transição, existem os espaços de permanência, que são 
os ambientes onde são feitos os cantos de cada um dos seus moradores. De acor-
do com a análise de LUCENA (2007) a respeito da poética de BACHELARD, o que 
caracteriza como canto, é o espaço de silêncio, de permanência, de imobilidade e 
segurança: “Eles, mais uma vez, permitem desfrutar da solidão ao mesmo tempo 
em que abraçam aqueles que neles se recolhem “ (LUCENA, 2007, p.5). 

 Em relação ao último objeto utilizado em comparação aos elementos da praça, 
pode-se fazer uma analogia entre uma concha e o ser humano. De acordo com os 
estudos de BACHELARD analisados por LUCENA (2007, p.6), a concha é o objeto da 
morada, elas “passam uma imagem da vida que não se lança para a frente, e sim 
gira sobre si mesma”. Em relação aos “moradores” da praça de estudo, eles nada 
mais tem do que a si mesmos, em que a concha é a carapaça correspondente aos 
elementos (papelão, cobertor ou barraca, etc.) que os protegem das intempéries 
e o molusco relaciona-se ao sujeito. 

5 .1.  exercício de placemaking como solução projetual
Como oferta de solução para os problemas gerados na Praça do Riachuelo, é 
proposto o exercício de placemaking, com a intenção de reverter as memórias neg-
ativas, por memórias positivas afim de dar qualidade ao local.

Diagrama  3 – Diagrama de Placemaking de sucesso. Disponível em: <http://www.placemaking.org.

br/home/>Acessado em: 10/04/2018
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A tradução de placemaking significa “fazer lugares”. Neste caso, os “lugares” aponta-
dos são espaços públicos que incentivam a interações entre as pessoas e o diálogo 
delas com as cidades, proporcionando comunidades mais saudáveis e satisfeitas. 
Com base no Guia do Espaço Público, HEEMANN e SANTIAGO (s/d) afirmam que 
o placemaking tem função de planejamento, gestão e programação de espaços 
públicos, que facilitem a criação de atividades e proporcionem os vínculos sociais, 
culturais, econômicos, ambientais entre as pessoas e o espaço alterado.

Para se obter um placemaking de sucesso, conforme HEEMANN e SANTIAGO (s/d), 
deve-se focar no público correto que deverá fazer o uso do local, além de criar 
uma noção de valor em cima dos ativos da comunidade, de seus potenciais, das 
suas inspirações e de proporcionar espaços públicos que promovam satisfação, 
bem-estar e alegria às pessoas.

Portanto, o espaço planejado deve ser acessível, permitindo a passagem de pes-
soas de todas as idades e condições físicas. Necessita ser ativo, oferecendo ativ-
idades distintas aos usuários. Carece de ser confortável, onde as pessoas pos-
sam sentar, realizar refeições, ter uma vista agradável, entre outros itens que o 
tornem mais atrativo. Precisa proporcionar a socialização entre as pessoas, onde 
elas possam encontrar amigos ou até mesmo fazer novas amizades. E requer tro-
cas econômicas e culturais que sejam atrativas ao público, como feiras, teatros e 
eventos.

Para a Praça do Riachuelo, as sugestões de melhoria seriam uma nova proposta 
de mobiliários, usos e de fluxos:

1. Criação de speed table (elevação do piso que força os carros a diminuírem a 
velocidade) entre a calçada do Santa Cruz Shopping e a praça, reconectando 
ambos os espaços;

2. Iluminação focada para cada memorial, de forma que no turno da noite ele 
chame a atenção do público;

3. Espelho d´água e fontes interativas em volta do Monumento das Armas afim 
de criar espaços de lazer e dificultar a criação de abrigos ao seu redor.

4. Novo mobiliário de bancos/mesas seriam dispostos de forma que seu usuário 
pudesse utilizá-lo para refeições, leituras ou socializar-se;

5. Troca de paginação do piso, tornando o espaço acessível e mais atrativo para 
aqueles que desejam transitar pela praça;

6. Proposta de deck em madeira, com iluminação na parte inferior e cadeiras 
dobráveis, permitindo o seu uso recreativo como uma praia urbana;

7. Construção de lona tensionada e estrutura metálica, com palco em nível su-
perior, proporcionando espaço para apresentações de shows, peças teatrais 
e reuniões cênicas;

8. Área com cobertura pergolada nas áreas de maior insolação;

9. Iluminação com postes de gabarito menor que o das árvores presentes afim 
de iluminar a área abaixo das árvores;

10. Área reservada para a feira de sábado;

11. Complemento de paisagismo com o acréscimo de novas espécies de vege-
tação visualmente atrativas.

6 . 1.  considerações finais
O ambiente urbano é composto de pessoas e é feito para pessoas. Ele sofre muitas 
alterações que nada mais são que o reflexo da sociedade que o utiliza. É preciso 
estar atento aos sinais que comunicam e que se tornam cada vez mais presentes 
quando as patologias urbanas se manifestam.
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Este estudo dedicou-se a esboçar respostas aos atuais problemas da Praça do 
Riachuelo em consequência às suas soluções projetuais, que geraram seu des-
cuido. Mediante aos fatos, constata-se que a capacidade de um projeto se tornar 
bom e singular é diretamente ligada à competência de percepção do arquiteto e 
urbanista. Um projeto de qualidade delimita-se à capacidade de fazer perceber o 
mundo real, onde pequenos sinais e respostas estão presentes nos fatos urbanos, 
em problemas sociais, na ascensão ou processo contínuo de degradação urbano.

 Tais fatores apresentados afirmam e confirmam que os elementos projetuais que 
compõem a praça atuam diretamente em seus usos e fluxos ao longo do tempo.  
A partir do momento que um espaço público não recebe função ou atenção e 
investimentos por parte dos órgãos competentes, este torna-se receptáculo de 
problemas sociais e mazelas urbanas. 
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RESUMO
A praça é um espaço público urbano, livre de quaisquer edificações e que tem por 
objetivo favorecer a convivência local por meio da interação social e proporcionar 
lazer aos usuários da região de modo a agregar a sociedade e oferecer importantes 
manifestações culturais, sociais e políticas nestes espaços. O presente artigo busca 
avaliar os principais motivos que causaram a degradação da Praça Pedro II, uma 
das principais praças da cidade, localizada na área central e histórica da cidade 
de Teresina – PI, entendendo-se que este espaço urbano é detentor de relevantes 
exemplares em sua adjacência como o Teatro 4 de Setembro(eclético/neoclássico/
neogótico), o Centro de Artesanato Mestre Dezinho(eclético), o Cine Rex(art déco), o 
Clube dos Diários(eclético/neoclássico), a Igreja São Benedito(românico) e algumas 
edificações residenciais em estilo eclético que compõem o patrimônio histórico-
arquitetônico da cidade, caracterizando e expressando a cultura e identidade local, 
que atualmente vem sofrendo com os impactos de uma modernização da cidade 
célere e contínuo aliados a uma débil legislação municipal quanto a salvaguarda 
destes bens de interesse de preservação histórico-arquitetônico.  A análise deste 
proposto artigo busca identificar qual o uso atual da praça, assim como atividades 
exercidas no local e quem ainda a usufrui com o objetivo inicial de sua criação, 
levantando uma discussão sobre as mudanças ocorridas no espaço em estudo, 
bem como a presença de mobiliários urbanos ainda existentes, destacando a sua 
importância para a região e para a capital piauiense no intuito de evidenciar assim 
a relevância patrimonial do bem aqui estudado e o reavivamento de memórias 
desenvolvidas na praça. Para o desenvolvimento da análise supracitada, será feito 
o uso de levantamento fotográfico in loco, levantamento bibliográfico, artigos 
acadêmicos e materiais disponíveis na internet como auxílio para a compreensão do 
tema proposto, assim como, a coleta de informações em órgãos públicos municipais 
e estaduais sobre o objeto de estudo e posteriormente a aplicação de questionários 
a população para realização de diagnóstico da atual situação e seus usos em que 
se encontra a praça em estudo, como proposta de possíveis intervenções neste 
fragmento do espaço urbano do centro de Teresina que vem se degradando com o 
advento da modernização da cidade.  

Palavras-chave: Praça Pedro II; Teresina; Patrimônio urbano.
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Introdução
O exposto trabalho pretende desenvolver um estudo sintético a respeito do es-
paço citadino praça como elemento constituinte de planos diretores urbanos, 
bem como sua função de socialização e possibilidade do oferecimento de lazer 
aos seus usuários, da mesma maneira que se agrega cultura nestes espaços por 
meio de manifestações culturais, sociais e políticas. À vista disso, pretende-se ex-
pressar um uso destes espaços como agentes salvaguardas da memória urbana, 
cultural e histórica da região na qual está inserida. Buscou-se apresentar a história 
da praça no Brasil, seguidamente com o desenvolvimento da história de formação 
do objeto em estudo, Praça Pedro II, de modo a prezar o espaço devido a sua 
relação com o desenvolvimento da cidade de Teresina e as transformações em 
ambas ocorridas; Paralelamente a exposição da origem e (des)caracterizações da 
Praça Pedro II, desenvolve-se uma análise da área de estudo, que por meio de lei-
tura do local e sua caracterização busca-se a exposição da atual situação da praça. 
Cabe entender que para um melhor entendimento das mudanças ocorridas no es-
paço da praça, bem como suas justificativas para tais, é vital também valer-se das 
transformações ocorridas no centro da capital piauiense, do mesmo modo que o 
entorno da praça também sofreu mudanças que alteraram suas concepções orig-
inais, mesmo esta sendo beneficiada com importantes edificações históricas que 
compõem o patrimônio arquitetônico da cidade, sendo bens tombados. A vitali-
dade e a apropriação do espaço das praças urbanas do Brasil são diretamente afe-
tadas com o desenvolvimento de suas cidades, pois estas foram os centros sociais 
das épocas em que não se haviam shoppings centers, clubes ou outros espaços de 
socialização nos grandes centros urbanos em desenvolvimento, e que atualmente 
são ligadas as ideias de insegurança, como também a imagem do próprio centro 
urbano, que em seu cotidiano são usados como meros elementos de passagem. 
É fundamental destacar que a estrutura da praça, quanto a conservação de seu 
mobiliário, a presença de iluminação pública, igualmente espaços com uma con-
fortável pavimentação e com presença de vegetação influenciam diretamente no 
seu uso e semblante para os transeuntes da região do espaço. É crucial ressaltar 
que as praças das cidades brasileiras, não somente a área aqui estudada possuem 

potencialidades que se bem utilizadas poderiam colaborar para uma melhor qual-
idade de vida, bem como outros benefícios urbanos e econômicos, no entanto 
também padecem quanto as suas vulnerabilidades, que são cotidianamente mais 
expostas e que contribuem para a degradação e descaracterização destas regiões 
urbanas, evidenciando o descaso do poder com a memória urbana, cultural e 
histórica que estes territórios propiciam.  

História da Praça no Brasil
Segundo Munford (2000), o espaço livre público origina-se na cidade grega e roma-
na, onde o centro da cidade se moldava em um espaço vazio: a ágora e o fórum. A 
ágora sendo um espaço popular, onde se discutiam problemas de interesse cole-
tivo. Este território era o símbolo da liberdade e centro ativo da cidade grega, uma 
“assembléia popular a céu aberto” no intuito de reuniões. Era um espaço aberto 
que poderia ser ocupado para finalidades públicas.

A praça como espaço público urbano no Brasil tem origens nas cidades coloniais, 
que se originam em torno de capelas, paróquias, sés, irmandades e conventos. 
Tais estabelecimentos religiosos foram primordiais na economia e cultura destas 
cidades brasileiras, centralizando ao seu redor toda a vida urbana. As praças bra-
sileiras se formam precisamente a partir das edificações religiosas destes centros 
urbanos, a partir dos largos e adros das igrejas, se tornando ponto de encontro, 
quando realizadas as cerimonias cívicas e festividades religiosas e recreativas, ten-
do também o uso do seu espaço como mercado para a realização das feiras dos 
municípios. 

 “Uma igreja, uma praça, regra geral nas nossas povoações antigas. 
Os templos (...) raramente eram sobrepujados em importância 
por qualquer outro edifício, nas freguesias ou nas maiores vilas. 
Congregavam os fiéis, e os seus adros reuniam em torno de si as casas, 
as vendas e às vezes, o paço da câmara. Largos, pátios, rocios e terreiros 
serviam ao acesso fácil dos membros da comunidade, à saída e ao 
retorno das procissões, à representação dos autos de fé. E pelo seu 
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destaque e proporção, atendiam também a atividades mundanas, como 
as de recreio, de mercado, de caráter político e militar” (MARX, 1980, p. 
54).

Segundo Paulo Santos (2001), os formatos das praças coloniais brasileiras são con-
cebidos por meio de duas fontes de inspiração: uma praça irregular, que remete 
uma Idade Média na qual não se tem conhecimento, e outra praça regular, com 
base na praça castelhana colonial, a Plaza Mayor ou Plaza de Armas. No Brasil, 
utilizou-se o modelo regular em suas praças, principalmente por conta do traçado 
em grelha de suas cidades, que era o modelo mais utilizado no país. Nos lugarejos 
do interior do país, a praça era o local de implantação da igreja matriz da cidade, 
e em seu entorno se instalavam os edifícios públicos do município, centralizando 
o espaço para o desenvolvimento das principais atividades da cidade como os 
eventos religiosos, civis, assim também como o uso comercial e o próprio lazer 
que a praça oferece. 

Conforme Silva Filho (2007), no estado do Piauí, as praças em sua maioria nos 
formatos retangulares também advêm de localidades em que se ergueram impo-
nentes matrizes religiosas, alheias a orientação solar, representando o poderio da 
igreja católica nestas povoações. Congênere a algumas cidades do Brasil, no Piauí 
registra-se o fato de alguns de seus povoamentos se iniciarem nas cercanias de 
córregos, rios ou lagoas, sendo este o pretexto principal da implantação de tais 
lugarejos. Figura 01 – Praças retangulares e respectivos veios d’água das cidades de Oeiras, Campo Maior, 

Piracuruca, Valença, Parnaíba, Parnaguá, Jerumenha e Teresina. Imagem: Olavo Pereira, 2007.

De acordo com Silvio Macedo (1995), até o início dos anos de 1940, as praças 
brasileiras eram regularizadas em canteiros que possuíam formatos retos e cur-
vos, tendo ajardinamento com inspirações europeias e com motivos inusitados e 
exóticos, além de contar com fontes e esculturas neoclássicas. Modelo de orde-
namento que fora ignorado com a origem do modernismo, que prezando a busca 
pelos aspectos funcionais e ambientais dos espaços fazem com que as praças fos-
sem cada vez mais desenvolvidas e em vista disso o ambiente anteriormente com 
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o objetivo de lazer e passeio passa a abrigar equipamentos esportivos e infantis, 
assim como anfiteatros e outros equipamentos urbanos.  

 No Brasil, além das praças típicas das cidades coloniais também se constituem 
praças cívicas. A primeira praça cívica foi a Praça Municipal de Salvador, capital 
da colônia, onde reunia a Casa de Câmara e Cadeia, o Paço do Governador, os 
negócios da Fazenda e Alfândega, moderando o centro do traçado urbano da cap-
ital brasileira naquela época com o seu entorno. Posteriormente, relata-se a praça 
XV de novembro, no Rio de Janeiro, que além do Paço do Governador da colônia e 
mais tarde império, também abrigava a Catedral. Segundo Lima (2000) as praças 
cívicas eram espaços de reunião, debates políticos, ponto de socialização no qual 
era importante o olhar e ser olhado, ressaltando a multifuncionalidade das edifi-
cações do entorno destas praças, onde teatros não realizavam somente espetácu-
los, como também serviam de espaços para a realização de bailes carnavalescos, 
festas de associações, entre outros eventos. Já as praças adjacentes a fortes e 
quartéis eram usadas para desenvolvimento de atividades militares como exer-
cícios, desfiles cívicos, ações de defesa e apresentações militares, a exemplo da 
praça Campo de Santana (atual Praça da República), no Rio de Janeiro. 

De Educandos (1855) a Pedro II (1936): (ré)memórias 
de uma praça
Teresina foi a primeira capital do país a ser planejada, tendo sua fundação data-
da no período imperial, no ano de 1852.  Em virtude da época de sua implan-
tação, período do Brasil Império o traçado desenvolvido por Saraiva compreendia 
a região do centro da cidade, ás margens do rio Poty, o plano urbanístico era um 
conjunto composto de ruas estreitas com quadras de aproximadamente 100 met-
ros, dispostas em “tabuleiro de xadrez”. A nova capital da província do Piauí se 
destacava em seu plano urbano pois já havia destinado quarteirões para a con-
strução de praças, e reforçando a importância dada a arborização na cidade, esta 
recebe o título de “Cidade Verde” pelo escritor Coelho Neto em decorrência de 

suas ruas e avenidas serem permeadas de árvores, constituindo um painel verde-
jante (GONÇALVES, 1991). 

Teresina é a única capital do nordeste brasileiro que não possui litoral, situada 
a cerca de 350 km de distância do litoral do estado do Piauí, além de possuir um 
clima com altas temperaturas devido a sua localização geográfica próxima a linha 
do Equador bem como outros fatores influenciadores, o que contribuiu para que 
suas praças fossem utilizadas como centros de lazer e pontos de reunião para 
inclusão daqueles que queriam ater-se das noticias da cidade ou simplesmente 
para o passeio. O centro de Teresina conta com um total de oito praças que apre-
sentam uma arborização significativa em suas áreas, proporcionando grandes 
espaços sombreados, porém estes territórios urbanos da capital teresinense ao 
longo dos anos e com a urbanização da cidade amargam descaracterizações e 
destruição de suas áreas, decorrentes de próprias reformas realizadas pelo poder 
público, a má conservação destes espaços, a ocorrência de novos usos nas praças 
que também ocasionam a marginalização destas juntamente a ausência de in-
fra-estrutura e segurança.

Denominada primeiramente Aquidabã, em seguida Independência 
e depois João Pessoa, para finalmente em 1936, chamar-se Pedro II, 
esta praça, como os demais espaços públicos centrais, nasceram com 
a própria história da implantação da capital piauiense na localidade 
Chapada do Corisco, às margens do rio Parnaíba, em 1852. (LIMA, 2001, 
p. 47). 

A atual Praça Pedro II que já aparece como “Educandos” na planta de 1855, está 
situada em uma das áreas de grande relevância histórica do município de Teresi-
na. Conforme Monteiro (1987:96), em suas memórias ele revela que o 13° quar-
teirão que era destinado ao Quartel da Polícia é atualmente a Praça Pedro II que 
se alterou lentamente com o tempo, abrigando as mais diversas atividades da 
sua criação ao formato em que se encontra hoje. Desde a sua origem solidifica-se 
como centro social, artístico e cultural da cidade de Teresina, apresentando como 
fatores consolidantes para tal menção as edificações que integram o seu entorno, 
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como cinemas, cafés, sorveterias e construções que compuseram o cenário cultur-
al do município em sua fundação, como o Theatro 4 de Setembro (1894), o Clube 
dos Diários (1927), Cine Rex (1939), assim também como seu entorno foi agraciado 
com a construção do Teatro Concórdia em 1879 e que foi fechado em 1890.

Cabe ressaltar que mesmo com o Teatro 4 de Setembro sendo utilizado como 
cinema, desde 1901, a Praça Pedro II não se apresentava como centro social da 
cidade, então sendo a mais frequentada por sua localização a Praça Rio Branco, 
a qual devido a sua cercania à Igreja do Amparo e o rio Parnaíba contava com a 
prestação de serviços públicos. Esta foi a primeira praça urbanizada na cidade em 
1910, tendo recebida iluminação elétrica em 1914, o que trouxe mudanças na vida 
social do município, pois “... com a luz elétrica a praça Rio Branco é palco de ani-
mada frequência à noite. Senhoras, senhoritas, cavalheiros e crianças ali passeiam 
até as 21 horas” (PMT, 1993:19).

No entanto, dez anos depois, o que se observa na imprensa local são 
reclamações da população sobre o comportamento dos freqüentadores 
noturnos da praça Rio Branco. Isto só reforça a perda da sua 
centralidade para a Praça Pedro II. No Jornal O Piauí, de 01 de fevereiro 
de 1946, na coluna Reclamações, um leitor denuncia o abandono 
da Praça Rio Branco a partir das 21 horas: “Torna-se inteiramente 
impossível o transito de famílias em virtude das cenas escandalosas e 
licenciosas que ali se desenrolam, provocadas por cavalheiros cínicos e 
viciados e mulheres decaídas”. (LIMA, 2001, p. 41).

Portanto, a Praça Pedro II e as edificações de sua cercania integram-se ao pat-
rimônio do município de Teresina, devendo ser preservados, já que identificam 
elementos que caracterizam a identidade da cidade e qualifica a capital como uma 
metrópole jovem, na qual não se desenvolveu alguns movimentos arquitetônicos, 
em vista da tardia chegada do modernismo ao Brasil, e adaptação dos movimen-
tos externos à realidade local, consequentemente os imóveis que compõem o cen-
tro histórico da cidade de Teresina possuem a predominância de características 
do ecletismo conjugadas ao neoclassicismo. Os edifícios do entorno da Praça Pe-
dro II geralmente constituem-se de propriedades residenciais e comerciais sendo 

térreas e assobradadas mantendo características ecléticas do final do século XIX, 
como elementos predominantemente neogóticos e neoclássicos. O Teatro 4 de 
Setembro é neoclássico com aberturas em ogivas. O Quartel da Polícia guarda tan-
to as características neoclássicas da primeira edificação, como aspectos Art Déco 
da reforma e ampliação de 1939 (Figueiredo,1994).

Figura 02 –Fachada do Theatro 4 de Setembro e aberturas em ogivas. Imagem: Roberta 

Carvalhedo, 2018.
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Aquela praça não é mais a mesma praça, ficou tão 
diferente depois que Teresina mudou...
A praça Pedro II pode ser considerada o “coração cultural” da cidade de Teresina, 
pois desde a fundação da cidade este espaço se solidifica como um complexo 
artístico e cultural no qual possui em seu entorno importantes edificações que 
compuseram o cenário cultural da capital durante muitos anos, a exemplo do Te-
atro Concórdia, localizado nas meias águas do prédio do Quartel de Polícia, em 
1879; a construção do Theatro 4 de Setembro em 1894; Clube dos Diários em 1927 
e Cine Rex, em 1939, sendo esses imóveis estabelecidos no perímetro da praça ou 
cercania imediata. Com uma área de 3.875 m², a praça está localizada entre as ruas 
13 de maio, Paissandú e David Caldas, zona central da cidade. A praça desde sua 
criação sofreu diversas intervenções que modificaram sua estrutura física, mu-
danças ocorridas pela própria passagem do tempo aliadas a falta de manutenção 
e   dentre estas transformações destacam-se as alterações ocorridas nas décadas 
de 50, 70 e 90. Meados dos anos 70, o país passa por um redirecionamento em sua 
economia e tem sua política voltada para o desenvolvimento e modernização do 
território, através da remodelação dos grandes centros urbanos do estado, tendo 
como diretriz a reforma urbanística de Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, 
inspirada na reforma feita em Paris pelo Plano Haussman entre 1853 e 1870. No 
Brasil a reforma foi iniciada em 1903 no município do Rio de Janeiro, conferindo 
ares de cidade moderna e cosmopolita a metrópole, através da construção e em-
belezamento de praças, ampliação de ruas, estruturação de saneamento básico, 
modernização da zona portuária, criação de avenidas, e principalmente “obras 
de higienização” em espaços considerados ociosos na cidade como os cortiços. 
No estado de São Paulo, as obras urbanísticas se desenvolveram mais tarde em 
relação ao Rio de Janeiro, sendo as principais obras a abertura da Avenida Paulista 
em 1891 e o Viaduto do Chá em 1892, concernentes a obras de melhoramentos 
urbanos como ruas, calçamentos, praças, parques, etc, fortalecendo a ideia da 
modernização das cidades brasileiras e o seu desenvolvimento por meio destas 
reformas. No Piauí, a política de modernização das cidades proposta pelo governo 

federal foi implantada em sua capital, Teresina, mais reconhecidamente durante 
o governo do engenheiro Alberto Tavares Silva (1971 – 1975) e Major Joel da Silva 
(1971 – 1975). A capital tem seu traçado urbano beneficiado através de diversas 
obras estruturantes, tal como reformas e construções sinuosas, no propósito de 
reforçar a ideia da modernização da cidade. As mudanças ocorridas na capital 
eram registradas com louvor por jornalistas e cronistas locais, caracterizando a 
cidade como local de oportunidades e melhor qualidade de vidas, complementan-
do-a como: 

[...] uma cidade moderna. Urbanisticamente perfeita. Ruas e avenidas 
bem traçadas, praças ajardinadas, modernas construções ornamentam 
sua paisagem, transformando-a num carinhoso convite ao visitante que 
encontrará sempre para recebê-lo, a fidalguia e a hospitalidade de um 
povo amável e hospitaleiro. (JÚNIOR, 1971, p. 1).

Segundo Aurélio (2008) a primeira reforma ocorrida na praça instruiu-se no obje-
tivo de impulsionar a imagem que aquela praça seria o mais novo ponto de lazer 
da população, em vista ao declínio do uso da Praça Rio Branco, reforma que se im-
plantam árvores e bancos. A segunda intervenção interviu na aparência da praça, 
divergindo da proposta inicial do espaço e a terceira mudança tendo em vista o 
impacto causado pelas mudanças no visual da praça, busca-se uma reconstrução 
da antiga Praça Pedro II. Tais transformações ocorridas sem respeito à memória 
da cidade, não somente nos espaços de praças, como também em edificações de 
estimado valor histórico que compõem a paisagem do centro urbano de Teresina. 
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Figura 03 – Vista do Theatro 4 de Setembro antes da existência da praça. Imagem: FUNDAC, 2016.

Segundo Figueiredo (1999), em 1936, época da construção do Cine Rex havia na 
cidade o predomínio de construções no estilo Art Decó, posteriormente época que 
a praça se nomeia Praça Pedro II, sincronicamente havendo a reforma que propõe 
a implantação de projeto paisagístico que através de intervenções arquitetônicas 
e pelo equipamento da praça visavam tornar a praça o principal espaço de lazer da 
cidade. Nos anos 50, o espaço é objeto de mais uma reforma, onde se inclui o lago 
com imitação de tronco caído, tornando-se ponto atrativo de fotógrafos para reg-
istro dos mais diversos teresinenses da época. A praça no decorrer de sua história 
sofre com diversas intervenções, mas que estas ocorridas até a década de 70, 
resguardavam as características originais da área. Durante o governo de Alberto 
Silva, nos anos 70, período que a cidade passa por um acelerado crescimento ur-
bano e recebe obras de melhoramento de infra-estrutura, a praça padece de mais 
uma intervenção, de cunho progressista, a qual interfere no projeto paisagístico 
anteriormente desenvolvido em 1936. Tendo em vista tamanhas alterações no 
desenho original da praça e os efeitos causados na paisagem do ambiente, em 
1998, é executado um projeto que propõe a volta do antigo desenho e elementos 
arquitetônicos mais ponderosos da década de 30, concepção original do espaço.

Tais reformas se fizeram de forma autoritária. As praças por exemplo, 
foram totalmente reconstruídas, afetando a relação entre os usuários e 
o espaço, o qual pode ser transformado em suporte de memória, que, 
por sua vez, tem relação direta com a memória das pessoas. Mesmo 
quando o poder público convidava a população a participar do zelo 
da cidade, o formato soava mais como uma ordem da Coordenação 
de Planejamento da Prefeitura procurando sensibilizar os moradores, 
especialmente os residentes na área central, a aderir a campanha de 
embelezamento de Teresina. (NASCIMENTO, 2007, p. 208).

A memória da capital piauiense da década de 30 é ainda mantida, ou entende-se 
para o poder que sim, através da nova “velha” Praça Pedro II, que posteriores 
tantas mudanças ocorridas em sua área, ainda resiste à ação atual do homem e 
os novos usos em que lhe é feita os seus espaços, mas que preza este retorno a 
uma Teresina em que as praças eram os principais espaços de lazer públicos, e 
hoje são apenas espaços de construção de falsas memórias pelo poder público 
em suas “restaurações” que consistem meramente em destruir e resgatar uma 
identidade ou memória coletiva ali vivida. Muitos equipamentos da concepção ini-
cial do ambiente ausentam-se na atual configuração da área, seja por custos de 
manutenção, a exemplo do lago existente na praça que servia como background 
para fotografia das moças da sociedade, ou configuração de pavimentação desen-
volvida em forma de cruz. Além de ser palco de atividades culturais, a Praça Pedro 
II também era cenário para diversas manifestações religiosas, como a procissão 
do Senhor Morto e missas campais, sendo a praça o lugar de encontro da popu-
lação após o término de tais eventos.  

Situação Atual da Praça
Atualmente, nota-se que a praça e seu entorno possuem déficit no investimento e 
incentivo ao desenvolvimento de atividades culturais e ocupacionais, ocasionando 
um ócio indesejado para os utilizadores do local, aumentando assim a sensação 
de insegurança mediante ao número de indivíduos que durante o dia instalam-se 
na praça para o consumo indiscriminado de drogas. O espaço da praça em fronte 
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ao Cine Rex já contou anteriormente com um palco para apresentações, porém 
hoje, apenas se presencia a estrutura do mesmo desmontada no chão em pleno 
complexo cultural de um grande centro urbano, contribuindo para o enfraqueci-
mento cultural do local, sem lugares para apresentações de artistas locais e nacio-
nais, manifestações artísticas e culturais. No entorno da praça ainda cabe citar a 
presença de um bar localizado em um espaço do Cine Rex, que nos finais da tarde, 
durante a semana dispõe de mesas e cadeiras na rua em sua frente que é isolada 
de transito de veículos e localizada no perímetro da praça, proporcionando um 
caráter boêmio a um espaço atualmente indiferente para alguns citadinos, porém 
para outros, local em que grupos de amigos se reuniam para discutir assuntos da 
cidade, a própria cultura, como o “Grupo dos Otários” que ainda encontra-se na 
memória de seus participantes. A Praça Pedro II sediou durante 12 anos o Salão do 
Livro do Piauí – SALIPI, considerado o mais contínuo e longevo projeto cultural do 
Estado, atraindo um público interessado em leitura, discussões literárias, espaços 
com shows de bandas nacionais e locais e principalmente fazendo uso da praça, 
porém o evento foi transferido há quatro anos para o espaço cultural Rosa dos 
Ventos localizado na Universidade Federal do Piauí, zona leste da capital. 

Durante o andamento da pesquisa, desenvolveu-se uma tabela em que são lis-
tados os mobiliários e equipamentos da praça e o seu atual estado, de forma a 
contribuir para possíveis levantamentos e levantar o debate da discrepância dos 
equipamentos do espaço da Praça Pedro II atualmente quando comparada com 
as plantas de reforma da praça em que se possui registro na Prefeitura Municipal 
de Teresina. 

Tabela 1 – Resumo do levantamento do mobiliário e equipamentos existentes na área da praça

MOBILIÁRIO
EQUIPAMENTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO/SITUAÇÃO

Bancos 32

Sem encosto, em concreto 
com pés adornados de rostos 
e formatos de cabeças e 
peixes que remetem a Lenda 
do Cabeça de Cuia.
6 bancos não existem mais 
conforme a planta original 
da praça, 3 estão quebrados 
e 23 estão em condições de 
uso.

Iluminação 45

22 postes com 1,70 m de 
altura, 10 postes com 2,50 
m de altura, 10 postes 
estão quebrados, 12 foram 
completamente destruídos 
e somente 20 estão em 
condições de uso. 
Postes de ferro com 1 
lâmpada (cada) em estilo 
antigo, pintados de preto 
remetendo ao mesmo estilo 
empregado no surgimento da 
praça.

Lixeiras 8
8 lixeiras de polietileno com 
suporte em condições de 
uso.

Banca de revistas 2

1 banca foi removida da 
praça, permanecendo 1 
somente. 
A banca que perdura na 
praça tem sua estrutura de 
metalon, piso de chapa e 
forro PVC.

Placas de sinalização 9
8 placas com sinalização de 
trânsito (regulamentação);
1 com nomenclatura de ruas;
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A praça é utilizada para circulação de pedestres, sejam para aqueles que realizam 
atividades ao entorno da praça, como por exemplo, nos finais das tardes durante 
a semana, muitas meninas utilizam a praça como passagem ao Centro de Artesan-
ato Mestre Dezinho, no qual elas desenvolvem atividade de Ballet; há ainda para 
aqueles que circulam a pé o uso da praça como conectivo a outras ruas impor-
tantes do centro e adjacentes ao seu entorno. De segunda a sábado, há pequenos 
comerciantes na frente do Cine Rex, como artesãos hippies vendendo bijuterias, 
pequenos carrinhos de pipoca próximo, e também funciona o bar localizado na 
rua isolada em frente ao Theatro 4 de Setembro, criando um ambiente no qual se 
fomenta uma ocupação correlatada ao início da praça.  A praça sofreu uma obra 
que se criou abertura de uma rua em frente ao Theatro 4 de Setembro, tendo 
muita discussão sobre como afetaria o espaço do Teatro e suas atividades, e pos-
teriormente a rua foi isolada por manilhas de concreto, sendo proibido o tráfego 
de quaisquer veículos, porém ainda se observa muitos motociclistas realizarem 
travessias na rua, pondo em risco quem a usa no fim da tarde por exemplo, no 
bar, podendo vir a ocasionar acidentes. A Praça Pedro II era um local de reunião 
da população, seja para conversar, fotografar nos antigos lagos existentes em sua 
configuração primária, namorar e palco de eventos culturais e religiosos da ci-
dade, mas que atualmente por muitos difere da praça original, a permanência das 
pessoas no espaço é ameaçada pela insegurança de estar em um lugar público 
que apenas serve para consumo de drogas, o seu entorno abrigando um intenso 
polo comercial, o que gera um transito intenso a região, não se contempla mais 
a Praça Pedro II como antes, havendo somente registros de memórias do espaço 
nas lembranças pessoais de quem conviveu na antiga praça ou por fotografias. 

Figura 04 – Charge fazendo crítica sobre a abertura de uma rua em frente ao Theatro 4 de 

Setembro. Imagem: FUNDAC - PI

Conclusão 
Por meio deste estudo, foi constatado o descaso com a cultura teresinense através 
do abandono e falta de políticas públicas eficientes para o desenvolvimento e in-
clusão da sociedade com a cultura da cidade, especificamente com o Complexo 
Cultural Pedro II, espaço envolto de edificações históricas que ajudaram na identi-
dade local, bem como desenvolvimento e valorização de atividades culturais para 
a cidade de Teresina desde sua criação. A praça por si só era um atrativo, onde as 
pessoas a utilizavam para lazer e eventos socioculturais, políticos e religiosos. Isto 
favorecia a integração de um público variado, desde personalidades importantes 
da política, pessoas da sociedade local, bem como também o público menos abas-
tado da cidade.  Hodiernamente, o leque de opções de lazer como shoppings, 
casas de shows, clubes e bares, desfavoreceram o convívio das pessoas neste es-
paço associado a falta de investimento do setor público e privado, investimentos 
estes que podem ser exemplificados como a segurança e infraestrutura. A uti-
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lização dos espaços públicos centrais entre as décadas de 1940 e 1960 estava liga-
do à centralidade da área em relação aos espaços ocupados da cidade, a ocupação 
do entorno através de equipamentos de lazer, como o Clube dos Diários, Teatro, 
cafés e cinemas, pelos principais poderes como, por exemplo, o edifício da Força 
Pública que atualmente no local  funciona o Centro de Artesanato Mestre Dezinho 
e pela concentração de atividades que garantiam a diversidade de usos, usuários 
e horários, principalmente o uso residencial. Havia um maior uso dos espaços 
públicos pelos usuários nesta época, também devido aos deslocamentos feitos 
a pé, que permitiam através dos trajetos cotidianos, uma maior percepção das 
paisagens e das pessoas. Diante destes dados, colocamos uma questão a música 
Estrada de Canindé, Composição de Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira:

No sertão de Canindé

Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié

Quem é rico anda em burrico

Quem é pobre anda a pé

Mas o pobre vê nas estrada

O orvaio beijando as flô

Vê de perto o galo campina

Que quando canta muda de cor

Vai moiando os pés no riacho

Que água fresca, nosso Senhor

Vai oiando coisa a grané

Coisas qui, pra mode vê

O cristão tem que andá a pé

É possível diagnosticar que os espaços públicos se transformam em apenas um 
espaço de passagem das pessoas, no qual a rapidez dos deslocamentos que a vida 
moderna impõe acaba por eliminar o prazer de estar na rua e praças. Outro fator 
não menos importante é o surgimento da televisão que refletiu em um novo tipo 
de comportamento urbano, no qual o lazer deixou de ser único e exclusivamente 
em espaços públicos e agora também dentro das casas. A praça tornou-se um 
lugar de comercio informal, moradia para mendigos e lugar propício para crim-
inosos e usuários de drogas. Teresina é carente de um complexo cultural onde 
promova inclusão social da população na cadeia produtiva da cultura, ofereça 
condições para que todos tenham acesso à inventividade artística das diversas 
manifestações culturais de modo que seja oferecida uma estrutura de qualidade 
onde todo espaço possa ser aproveitado atrelado a segurança em todos os horári-
os. Outro papel importante é contribuir no processo de maturação profissional 
da classe artística, abrindo oportunidades para o artista apresentar seu trabalho 
de forma digna, em espaços adequados à construção do diálogo entre artista e 
público. 
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RESUMO
O patrimônio cultural imaterial é uma categoria de patrimônio cultural que engloba 
as próprias manifestações culturais, seus processos de elaboração e de continuidade 
e seus feitores. A ideia de patrimônio cultural desloca a responsabilidade por um 
bem imaterial do individual para o todo. Isto é, um bem cultural imaterial protegido 
pelas leis do patrimônio cultural simboliza uma comunidade, uma cidade, um estado 

e/ou uma nação e deve, portanto, por todos ser zelado. Como representante dessa 
coletividade, é para o Estado que se transfere a função de proteção e subsídio das 
expressões imateriais do povo. Assim, a imaterialidade encontrada na oralidade 
e nas expressões da cultura popular, aquela feita pelos trabalhadores, a partir do 
patrimônio cultural, passa a ser demanda do Estado. O reconhecimento institucional 
torna aquilo que antes era desconhecido ou desprezado em característico de se 
pertencer a um determinado coletivo, podendo-se dizer “sou da terra do frevo” com o 
mesmo orgulho que se diz que o samba é brasileiro. Propagandas, eventos culturais, 
objetos para comércio - chaveiros, camisas, máscaras etc. -, vídeos e livros fazem 
parte do trabalho de criação cultural, o qual elabora novas referências coletivas e 
elementos pedagógicos em busca do reconhecimento de um patrimônio cultural 
imaterial pela população. A partir da transformação em patrimônio cultural de 
bens culturais imateriais implicam-se novos processos que devem ser repetidamente 
discutidos a fim de se compreender a real extensão da proposta política de proteção 
das expressões do povo dentro da lógica do capital. Tornar patrimônio cultural uma 
manifestação é fazer com que seja conhecida por todos, e, consequentemente, ela 
será também interpretada e adaptada. Interpretada pois parcelas da população 
e de mercado poderão apropriar-se dela, criticá-la, valorizá-la. Adaptada porque 
agora é oficialmente reconhecida, e, portanto, está inserida nos moldes do Estado, 
que são aqueles do mercado, e, logo, a manifestação cultural torna-se mercadoria. 
Deve moldar-se aos palcos, às apresentações curtas em contextos quaisquer, a 
entrevistas e à atenção midiática. A adaptação é externa e interna aos grupos, afinal, 
o que antes era brincadeira agora é monetarizado e deve ser inserido na lógica do 
trabalho. Pelas vias exploratórias do capitalismo esse é um processo com efeitos 
negativos. Porém, dentro da perspectiva de sobrevivência da cultura popular significa 
também uma forma de garantir que a própria manifestação resista às opressões e à 
ausência de direitos efetivados. Têm-se, então, as contradições do patrimônio cultural 
imaterial, que serão neste artigo discutidas, objetivando que o valor do instrumento 
seja reconhecido, mas não tratado como se pudesse agregar apenas contribuições 
positivas. 

Palavras-chave: patrimônio cultural imaterial; cultura popular; políticas públicas
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A compreensão do patrimônio cultural perpassa a representação de elementos 
comuns e de valor simbólico para uma coletividade. Os patrimônios culturais na-
cionais e da humanidade são imbuídos de sentimento de orgulho e nostalgia, rep-
resentando o que deve ser documentado para permanecer na história e o que 
deve ser salvaguardado no presente. O patrimônio cultural é sempre remetente 
ao coletivo e este é, por sua vez, representado pelos governos. Os Estados são 
os reguladores do que compõem um patrimônio cultural nacional e, quando em 
organizações de cooperação internacional, da humanidade.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, estabeleceu o conceito de Patrimônio 
Cultural Brasileiro, compreendendo os bens de natureza material e imaterial. Nos 
Artigos 215 e 216, a relação do Estado e da sociedade no âmbito do patrimônio 
cultural foi definida. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN), “Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimô-
nio a ser preservado pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais 
que sejam referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. 
Ademais, de acordo com o órgão nacional de preservação do patrimônio cultural,  

A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público 
e as comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio 
Cultural Brasileiro, no entanto mantém a gestão do patrimônio e da 
documentação relativa aos bens sob responsabilidade da administração 
pública. 

Notamos a delegação do Patrimônio Cultural Brasileiro para o Estado, enquanto 
que a sociedade é definida como parceira. Dessa forma, o zelo por um bem, que 
antes era feito por indivíduos isolados ou grupos, passa a ser de toda a sociedade 
e a responsabilidade por este bem fica a cargo do poder público, sendo submetido 
às suas leis e interesses.

No parágrafo 1º do Artigo 216 da Constituição Federal, encontramos que “O poder 
público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”. O Registro 
de Bens Culturais de Natureza Imaterial, instituído pelo Decreto nº 3.551 de 4 de 
agosto de 2000, é o reconhecimento pelo Estado brasileiro das diversas formas 
de produção cultural de grupos sociais espalhados por todo o país. A partir do 
Registro, os grupos ou comunidades buscam ter seus saberes e/ou práticas recon-
hecidos e valorizados frente ao IPHAN e à sociedade brasileira. 

Simplificadamente, todo bem cultural imaterial registrado é submetido às regula-
mentações jurídicas do Estado, à elaboração do dossiê de Registro[1] e, por fim, re-
cebe a titulação de Patrimônio Cultural Brasileiro. O reconhecimento institucional 
torna aquilo que antes era desconhecido ou desprezado em característico de se 
pertencer ao coletivo, podendo-se dizer “sou da terra do frevo” com o mesmo or-
gulho que se diz que o samba é brasileiro. Aos grupos culturais cabe corresponder 
ao título que foi concedido às suas manifestações, consequentemente, algumas 
alterações acontecem nas suas relações internas e externas.  

Objetivamos, neste texto, refletir criticamente sobre o Registro de bens culturais 
imateriais brasileiros, apontando as contradições encontradas, no âmbito da sal-
vaguarda, entre as aplicações do instrumento e as práticas posteriores relativas 
às manifestações culturais. Não visamos negativar o conceito de patrimônio cul-
tural, o qual tem também desdobramentos agregadores à realidade dos grupos 
culturais; queremos não o idealizar, como se fosse permeado apenas por con-
tribuições positivas. Afinal, para que seja cada vez mais efetivo às necessidades 
reais da cultura, precisamos constantemente discutir suas implicações.

[1]  O instrumento de inventário das manifestações culturais imateriais não será analisado neste 

texto.
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Patrimônio cultural imaterial e cultura popular
Na primeira linha do Artigo 216 da Constituição Federal, está definido que “Con-
stituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. 
Portanto, enquadram-se as manifestações culturais que expressem os anseios, 
as esperanças, as lembranças e as preocupações de um grupo social. Por meio 
dessas manifestações, os sujeitos que as realizam e aqueles que com elas se iden-
tificam devem se sentir representados. 

As manifestações culturais correspondem aos modos a partir dos quais os sujeitos 
se expressam na sociedade. A respeito dos condicionamentos a que somos sub-
metidos, podemos encontrar em Pêcheux (1996, p.148) uma reflexão acerca da 
constituição dos sujeitos,

Permitam-me apenas ressaltar que o traço comum a essas duas 
estruturas, respectivamente chamadas de ideologia e inconsciente, é 
o fato de elas operarem ocultando sua própria existência, produzindo 
uma rede de verdades ‘subjetivas’ evidentes com o ‘subjetivas’ 
significando, aqui, não ‘que afetam o sujeito’, mas ‘em que o sujeito se 
constitui’.

Assim, as manifestações culturais são expressões dos sujeitos imbuídos dos va-
lores, crenças, referências e demais componentes da rede de verdades subjetivas, 
apregoada pela ordem vigente. É através da ideologia que os sujeitos são con-
stituídos e é por meio dela que se exprimem para o mundo. A cultura é elabora-
da com base nas relações e concepções ideológicas concebidas pelos sujeitos, e, 
portanto, é impossível compreendê-la a partir de si mesma, conforme explicita 
Adorno (2009, p.55),

Supor, ainda que apenas metodologicamente, algo como uma lógica 
autônoma da cultura seria colaborar, pelo desmembramento da 

cultura, com o proton pseudos ideológico, pois o conteúdo da cultura 
não residiria exclusivamente em si mesma, mas em sua relação com 
algo que lhe seria externo: o processo material da vida. 

Seguindo-se à essa compreensão, podemos pensar separadamente a cultura 
dominante da cultura dominada, a cultura opressora da cultura oprimida, a cultu-
ra de elite da cultura popular (CHAUI, 2008). A cultura de elite é aquela que circula 
nas galerias e museus, aquela que ocupa os palcos dos grandes teatros, aquela 
que exige padrão de roupa, de comportamento ou de cor para ser assistida e, por-
tanto, legitima a segregação e a exclusão social, bem como endossa a dominação 
política e a exploração econômica realizada pela classe dominante. Enquanto que 
a cultura popular é encontrada nos centros culturais, nos fundos de barracões, 
nas vias públicas dos bairros não centrais das cidades brasileiras; quando con-
segue chegar aos pequenos teatros, os ingressos custam poucos reais e isso já é 
suficiente para dificultar o acesso da família daqueles que estão no palco. 

Chaui (2007) discute também as expressões cultura do povo e cultura popular, 
apontando para a primeira como mais eficaz em determinar que a cultura é do 
povo e não apenas está no povo, enquanto que a noção de popular pode con-
fundir-se com representações encontradas nas classes dominadas, todavia não 
necessariamente imanentes do povo. Ainda, a divisão entre cultura dominante e 
cultura do povo só pode ser cunhada quando é explicitada a luta de classes, a qual 
“... se dissolve com demasiada facilidade em toda uma série de interesses comu-
nitários geograficamente fragmentados, facilmente cooptados por forças burgue-
sas ou explorados pelos mecanismos da penetração neoliberal nos mercados.” 
(HARVEY, 2009, p.61). A expressão cultura popular seria então um deslocamento 
proposital da luta interna da sociedade para um ponto externo a ela, permitindo 
a unificação do que seria o povo para todas as camadas sociais que não se encon-
tram imediatamente no alto - para usar os termos da filósofa. 

Pois, em meio ao embaraço de contestação e legitimação das condições de sua 
própria existência e externas a ela, a cultura aqui discutida é a popular, não a do 
povo. Afinal, é importante explicitar que, na prática, não se encontra uma cultura 
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do povo enquanto camada social definida e organizada, mas sim um balaio de gru-
pos compostos por sujeitos das classes baixas e médias, ou seja, aquelas que não 
se encontram imediatamente no alto. As diferentes origens sociais e econômicas 
dos integrantes dos grupos compõem expressões e organizações distintas, porém 
igualmente representativas da classe dominada. 

Analisando-se a listagem atual de bens registrados pelo IPHAN[2], notamos que, 
em sua maioria, correspondem a manifestações culturais da classe dominada. 
Devido aos diferentes contextos históricos das expressões registradas, tal con-
statação não exclui a classe dominante dos processos de elaboração das mani-
festações culturais da classe dominada. Em muitas das manifestações originárias 
durante a escravização dos negros, a classe dominante era a reguladora da forma 
de expressão, como no Maracatu Nação, em que era realizada a coroação de Rei e 
Rainha do Congo pela Coroa Portuguesa e pela Igreja Católica. Os coroados eram 
escolhidos entre os negros escravizados, normalmente em meio às lideranças, 
sendo uma maneira de domínio e controle. Também consideramos a presença da 
classe dominante ainda hoje nos bens registrados, por vezes, como elemento fun-
damental à realização da manifestação, como nas celebrações católicas, nas quais 
há a dicotomia de uma religião representante da classe dominante absorvida de 
forma massiva por grande parte da classe dominada. Contudo, em aspecto geral, 
a cultura encontrada nos bens registrados “...tem sempre sua base em experiên-
cias, prazeres, memórias e tradições do povo. Ela tem ligações com as esperanças 
e aspirações locais, tragédias e cenários locais que são práticas e experiências 
cotidianas de pessoas comuns” (HALL, 2003, p. 340). Logo, corresponde à que de-
limitamos anteriormente de cultura popular. 

Ressalva-se que o instrumento do patrimônio cultural, em si, não possui limitações 
para aplicação apenas aos bens da classe dominada. Conforme explicitamos, a 
relação entre cultura popular e patrimônio cultural imaterial pode ser realizada 
por corresponder à maior parte das manifestações atualmente registradas. Além 

[2]  Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_Bens_

Registrados_por_estado_2017.pdf.> Acesso em: 21 abr. 2018

disso, basta deslocarmo-nos para as categorias de patrimônio cultural material 
móveis e imóveis, nas quais há uma variada gama de bens tombados e inventari-
ados pertencentes e representativos da história do poderio econômico e político, 
como casarões, sobrados, palacetes e objetos utilizados em cada época. Para os 
propósitos de análise deste artigo, consideraremos a relação entre patrimônio 
cultural imaterial e cultura popular, referindo-nos a um ou outro de forma com-
plementar.

Reflexões acerca do Estado e o capital privado na 
política patrimonial
Temos então que as titulações de patrimônio cultural imaterial foram, até hoje, 
concebidas para grupos sociais pertencentes à classe dominada. Da perspectiva 
idealista do Estado enquanto representante dos interesses da sociedade, podería-
mos pensar essa parcela da política patrimonial cultural como benfeitora das cul-
turas populares. Entenderíamos o reconhecimento dos bens culturais como tar-
dio, mas válido, e confiaríamos ao poder público o papel de padrinho dos grupos 
até então pouco conhecidos. Porém, na real compreensão do Estado como repre-
sentante da classe dominante, é possível salientar as contradições implicadas no 
título de Patrimônio Cultural do Brasil.

Conforme ressaltado no início deste texto, o Registro transfere para o Estado a 
responsabilidade sobre um bem cultural imaterial. A partir de sua consolidação, a 
representatividade de uma manifestação cultural, antes local, passa a ser conferi-
da a toda a nação. Dessa forma, a denominação de Patrimônio Cultural Brasileiro 
ofusca a presença imediata do Estado através da ideia de nacional, que engloba 
toda a sociedade. 

De acordo com Chaui (2007), o discurso da organização oculta a presença maciça 
do Estado. A burocratização do processo de Registro legitima a racionalidade dos 
meios e inutiliza qualquer questão sobre a racionalidade dos fins. Tornar-se pat-
rimônio nacional corresponde à concretização do processo em si, mas os objeti-
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vos para os quais serve o instrumento de reconhecimento oficial são, por vezes, 
esquecidos. É justamente no que a filósofa denomina de lógica da lacuna que o 
discurso de benfeitor do Estado subsidia a política patrimonial cultural. Afinal, ao 
invés de prover as condições de subsistência e reprodução da cultura popular e, 
consequentemente, dos grupos que a elabora, opta por trazer as manifestações 
para a representatividade nacional. Aparenta valorizá-la, quando, nas lacunas, 
está apenas reforçando a lógica dominante e ampliando as condições de repro-
dução do capital privado.

As indústrias cultural e turística – representantes do capital privado - apropriam-se 
da cultura popular para nulificá-las em simulacros, ou seja, em encenações dos 
acontecimentos que são as manifestações culturais em si (CHAUI, 2006). Trans-
formam-nas em entretenimento, em eventos repetitivos e esvaziados de sentido, 
moldados à lógica do consumo. Para Adorno & Horkheimer (2009, p.13),

A indústria cultural finalmente absolutiza a imitação. Reduzida a puro 
estilo, trai o seu segredo: a obediência à hierarquia social. A barbárie 
estética realiza hoje a ameaça que pesa sobre as criações espirituais 
desde o dia em que foram colecionadas e neutralizadas como cultura.

Não estamos negando a importância dos subsídios financeiros, pois, “Sempre que 
a crítica cultural se queixa de materialismo, promove a crença de que o pecado é o 
desejo dos homens por bens de consumo, e não a organização do todo que nega 
aos homens esses bens...” (ADORNO, 2009, p.50); nem afirmando que tal preocu-
pação é posterior ao Registro, já que ela é inerente à subsistência dos grupos. En-
tendemos que as necessidades reais destes devem ser, por direito, satisfeitas. No 
entanto, a transformação das suas manifestações em produtos, a serem vendidos 
para suprir tais necessidades, consiste na inserção na lógica do trabalho, não a um 
direito adquirido.  

Notamos que o Estado fortalece a sua representatividade ao incrementar o ideário 
da nação com novas referências, as quais são acrescentadas ao conjunto de ele-
mentos que constituem o sujeito brasileiro, como a história comum, a bandeira 

nacional e o folclore. Ainda, o patrimônio cultural amplia a presença estatal nas 
microescalas – como os grupos – e nas regiões do país menos presentes nas veicu-
lações midiáticas e educativas, como o Norte e o Centro-Oeste. O reconhecimento 
das singularidades das distintas manifestações culturais como positivas agrega o 
sentimento de pertencimento à nação que agora parece aberta à compreensão da 
diversidade cultural brasileira.  

Enquanto que as indústrias cultural e turística agem sobre os grupos inserindo a 
valorização financeira de suas atividades. Vendo sua manifestação cultural gerar 
retorno material, eles as transformam em mercadoria a ser vendida em forma de 
apresentações, oficinas e cursos, produtos turísticos, entre outros. Afora os editais 
e as parcerias público-privadas que são estabelecidas no âmbito do patrimônio 
cultural, colocando-os em concorrência um com os outros e criando um merca-
do paralelo de produção cultural, devido à ausência de capacitação dentro dos 
próprios grupos para a execução das tarefas burocráticas.

Contradições do patrimônio cultural imaterial
Explicitadas as principais implicações para o Estado e as indústrias cultural e 
turística derivadas do Registro de bens culturais, quais as consequências perce-
bidas nos grupos? No parágrafo 3 do Artigo 2 da Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, 
assinada em 3 de novembro de 2003 e promulgada pelo Decreto nº 5.753, de 12 
de abril de 2006, 

Entende-se por ‘salvaguarda’ as medidas que visam garantir a 
viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a 
documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, 
a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação 
formal e não-formal - e revitalização deste patrimônio em seus diversos 
aspectos.
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A ideia de salvaguarda considera os bens culturais imateriais em conformidade 
com a ideia de constante recriação pelos próprios grupos “... em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história” – conforme trecho 
do parágrafo 1 do mesmo Artigo 2 que define o que é patrimônio cultural imateri-
al. Portanto, não podemos considerar a política para o patrimônio cultural imate-
rial, em si, como contraditória, principalmente tomando os objetivos traçados no 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI – IPHAN), instituído pelo Decre-
to nº 3.551, citado no início deste texto,

Entre as atribuições do PNPI está a elaboração de indicadores para 
acompanhamento e avaliação de ações de valorização e salvaguarda 
do patrimônio cultural imaterial. Outros objetivos são a captação de 
recursos e promoção da formação de uma rede de parceiros para 
preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o 
Patrimônio Cultural Brasileiro, além do incentivo e apoio às iniciativas e 
práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade.  

No entanto, se a intenção é preservar o patrimônio cultural imaterial consideran-
do-o como algo mutável e adaptável às condições do contexto em que se insere, 
o Registro dos bens ocasiona alterações nas formas de percepção da cultura pe-
los próprios grupos. Após a compreensão de sua própria cultura como cabível de 
reconhecimento externo e oficial pelo governo, os grupos adquirem o que Carnei-
ro da Cunha (2009, p. 313) denomina de cultura para si. Ou seja, é a constatação da 
cultura em si, aquela previamente presente e conservada pelos grupos, enquanto 
algo a ser exibido para o mundo. A antropóloga utiliza esses termos em referência 
ao contexto pós-colonial, porém, são cabíveis nesta análise a fim de explicitar a 
situação dos grupos após a aquisição da noção de que a cultura que eles elaboram 
é passível de apresentação performática.

Essa percepção resulta em consequências na estética e no conteúdo das mani-
festações culturais populares. Por exemplo, nas Formas de Expressão – uma das 
categorias de patrimônio imaterial -, isto é, nas manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas, os elementos constitutivos são adaptáveis à lógica das 

apresentações curtas em grandes eventos ou teletransmissões. As manifestações, 
antes realizadas nas localidades de origem ou de grupos parceiros, aconteciam 
como forma de expressão do que é valorizado e representativo para esses grupos. 
Os padrões estéticos, o conteúdo e a regulação do tempo seguiam os critérios es-
tabelecidos pelos grupos do que eles entendiam como importante para conceber 
a cultura em si. Após o Registro, os grupos costumam manter este formato, agora 
em consonância com a preocupação relativa às apresentações pagas. De acordo 
com Arantes (1998, p.19),

Procurando-se ‘reproduzir’ objetos e práticas supostamente cristalizados 
no tempo e no espaço, acaba-se por ‘produzir’ versões modificadas, no 
mais das vezes esquemáticas, estereotipadas e, sobretudo, inverossímeis 
(aos olhos dos produtores originais) dos eventos culturais com os quais 
se pretende constituir o patrimônio de todos. Embora se procure ser 
fiel à ‘tradição’, ao ‘passado’, é impossível deixar de agregar novos 
significados e conotações ao que se tenta reconstituir. Isso é inevitável, 
porque a própria reconstituição é informada por e é parte de uma 
reflexão sobre a história da cultura e da arte que, em grande medida, 
escapa aos produtores ‘populares’ de cultura. 

As versões modificadas para apresentações acabam por interferir nas formas an-
teriores de expressão, chamadas pelos feitores de cultura popular de brincadeiras. 
Como delas não resultam acréscimos materiais, é preferível que as energias sejam 
poupadas para as apresentações que os geram efetivamente. Esse fenômeno é 
ainda mais visível nas datas reservadas para as manifestações no calendário ofi-
cial, como o São João, nos estados do Nordeste, ou o carnaval, em todo o país, nos 
quais a brincadeira é preterida às apresentações pagas.  

Analisando as Celebrações – categoria que engloba os rituais e as festas que mar-
cam práticas da vida social -, a partir do reconhecimento de Patrimônio Cultur-
al Brasileiro, elas também passam a ser alvos das indústrias cultural e turística 
de forma mais agressiva. Propagandas, eventos culturais, objetos para comércio 
- chaveiros, camisas, máscaras etc.-, vídeos e livros fazem parte do trabalho de 
criação cultural, o qual elabora novas referências coletivas e elementos pedagógi-
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cos em busca do reconhecimento de um patrimônio cultural imaterial pela pop-
ulação. A estética das manifestações culturais é reelaborada a fim de servir aos 
critérios do consumo, “O resultado de procedimentos dessa natureza, entretanto, 
é o de ‘higienizar’ esses eventos, ocultando os seus aspectos de pobreza, o seu 
caráter tosco e, aos olhos de muitos, grosseiro” (ARANTES, 1998, p. 19). 

A cultura popular é veiculada com uma imagem distante da sua realidade concre-
ta. Nos produtos vendáveis e nas apresentações aparecem o caráter de fantasia a 
ela atribuído pelas personagens, figuras e mitos. O colorido das roupas, os cantos, 
os sons e os passos deslocam o público para uma representação distinta daquela 
da carência material, dos trabalhos coletivos exaustivos e da dificuldade de trans-
missão e perpetuação dos elementos através da oralidade. Quando a imagem 
imediata das manifestações culturais populares a partir do patrimônio cultural 
refere-se à beleza ou ao orgulho nacional negligencia-se ou esconde-se a reali-
dade cotidiana dos grupos que as elaboram e mantêm. 

Tal imagem incondizente com a realidade retarda a possibilidade de melhoria 
efetiva das condições de reprodução da cultura da classe dominada, a qual ain-
da é realizada nas brechas da cultura dominante. A institucionalização em esco-
las de artes e a comercialização como ornamentos turísticos criam uma fachada 
de fortalecimento enquanto, na realidade, coadunam com a marginalização dos 
grupos de origem. Além disso, o dito fortalecimento a partir do discurso de que 
uma maior irradiação e conhecimento da cultura, por meio do reconhecimento 
enquanto patrimônio cultural imaterial, gera, necessariamente, melhorias na sua 
reprodução cotidiana, ocasiona alternativas paliativas. Os feitores de cultura são 
ludibriados com a possibilidade de retorno material e aumento do interesse ex-
terno pelas manifestações e acabam por se desmobilizar enquanto movimento 
cultural popular.

A titulação pode ser realizada de forma singular, para uma manifestação individ-
ual, ou de forma conjunta, para uma expressão cultural comum a diversos gru-
pos. Mesmo naquelas que se enquadram na segunda possibilidade, a ideia de 

manifestação comum não é suficiente para o estabelecimento de um movimento 
único dos grupos. A remuneração individual provida pelas indústrias cultural e 
turística ocasiona competição entre os grupos, os quais disputam espaço e perfor-
mance. Deslocam a energia da luta para a melhoria das condições das suas man-
ifestações, como um todo, para a superação dos critérios recriados nas últimas 
apresentações, visando se encaixar no padrão do consumo. Ainda, a competição 
externa gera competição interna entre os integrantes para sabem quem vai ao 
palco, em quais posições, quem vai viajar para apresentações ou oficinas ou quem 
receberá os cachês das apresentações. Esta resulta, por vezes, em acirramento 
das opressões dentro dos grupos, as quais servem a legitimar escolhas, como dis-
tinções de gênero, de sexualidades ou de maior legitimidade – por exemplo, um 
membro é preterido a outro em função de pertencimento a família originária da 
expressão cultural. 

Considerações finais
A análise do Registro dos bens culturais imateriais, conforme vem sendo utilizado 
nas ações do IPHAN, conduz à constatação do entrelaçamento entre as manifes-
tações culturais atualmente reconhecidas como representativas da cultura popu-
lar, enquanto cultura da classe dominante. Portanto, fazem-se necessárias análise 
condizente às condições efetivas de reprodução de expressões culturais historica-
mente marginalizadas e distinção dos contextos de elaboração da cultura de elite. 

A cultura popular, quando oficialmente titulada como Patrimônio Cultural do Bra-
sil, é aceita em espaços onde anteriormente era excluída, pois representa uma 
imagem nacional, atribuída pelo próprio Estado. No entanto, tal aceitação é re-
alizada com ressalvas de adaptação aos padrões estéticos e de conteúdo esta-
belecidos pelas indústrias cultural e turística. Estas se incumbem de transformar 
o patrimônio em produto a ser consumido, seja no formato de apresentações, 
oficinas, atrações locais ou souvenirs. Considerando as condições anteriores de 
precariedade material e ausência de reconhecimento, os grupos são ludibriados 
por possibilidades de retorno financeiro e valorização da sua cultura. Acabam por 
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se enquadrarem nas exigências, o que afeta, inevitavelmente suas manifestações 
culturais.

Entendemos que é estabelecida uma condição de dualidade. O reconhecimento 
oficial, seguido de maior veiculação da cultura desses grupos, resulta em senti-
mentos positivos de valorização individual e coletiva e fortalece a construção de 
sua identidade. Significa também uma forma de garantir que a própria manifes-
tação resista às opressões e à ausência de direitos efetivados, afinal, estamos fa-
lando de grupos culturais que tiveram suas expressões excluídas e ridiculariza-
das por toda sua história. No entanto, o mesmo reconhecimento oficial os insere 
na lógica do mercado, a qual possibilita mínima e pontualmente a melhoria das 
condições de reprodução da sua cultura, em meio a uma série de consequências 
negativas: competição, alterações estéticas e de conteúdo para o entretenimento, 
desmobilização, maquiagem da realidade. Não há alteração efetiva e duradoura 
das condições de reprodução da cultura desses grupos, o que nos incube de pen-
sar e discutir formas de salvaguarda capazes de gerar mais impactos positivos do 
que negativos a longo prazo. 
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RESUMO
Os sítios urbanos tombados requerem atenção para sua preservação e conservação. 
Conforme Ana Lucia Meira, “depende dos valores da sociedade, presentes em cada 
momento da sua trajetória, a definição do que vai se constituir em patrimônio 
cultural”. Contudo, um conjunto preservado, assume uma permanência e representa 
um duplo capital: material e simbólico. Elencar alguns fatores que, apesar da 
legislação, não estão possibilitando uma abordagem científica nos projetos de 
restauro é o objetivo desta proposta. Valores históricos e artísticos, tipologias das 
edificações, implantação e traçado urbano são valores considerados no tombamento 
provisório, para o Corredor Cultural de Hamburgo Velho. Porém, neste recorte 
urbano e até o momento, não há reconhecimento nem apropriação do significado 
disso pela comunidade envolvida, quer sejam proprietários ou profissionais. Com 
o tombamento, este conjunto urbano, um tanto degradado e  não mais ocupado 
pelos moradores iniciais, recebe uma oportunidade histórica para justificar a sua 
importância. Por outro lado, na cidade de Ivoti-RS têm-se a preservação de um 
dos primeiros núcleos urbanos da imigração, no entorno do bem tombado pelo 
IPHAN, a Ponte do Imperador. Este conjunto, em 1983 foi objeto de um projeto 
de revitalização elaborado pelas equipes técnicas na 10ª Diretoria Regional 
(IPHAN). De acordo com arquiteto Custódio, durante o processo de levantamento 
realizado, buscou-se encontrar assentamentos significativos, que fossem íntegros 
e autênticos. Especialmente no núcleo de Casas Enxaimel de Ivoti encontrava-se 
na época, um dos mais íntegros e autênticos assentamentos legados da cultura 
de imigração alemã no Rio Grande do Sul. Com o passar do tempo este local tem 
reconhecimento e está valorizado como Patrimonio Cultural da Imigração Alemã. 
Portanto, com o reconhecimento público, os valores e significado destes espaços 
ficam preservados. A questão que se busca discutir é, porque, apesar da legislação, 
a maioria os projetos de restauro nestas localidades não possuem uma abordagem 
científica. A Portaria nº 420/2010 do IPHAN apresenta orientações claras e salienta 
a importância de especialistas: […] planejamento, assegurando prévia, adequada e 
rigorosa programação, por técnicos qualificados, dos trabalhos a desenvolver em 
bens culturais, respectivas técnicas, metodologias e recursos a empregar na sua 
execução. O IPHAE, nas orientações técnicas que constam no Roteiro para Projetos 
de restauração, solicita levantamento cadastral, de danos, análises, diagnósticos 
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antes da aprovação de projetos de restauro, portanto, considera a importância de 
metodologia científica para esta abordagem. Contudo, a conservação e a qualidade 
conceitual das restaurações que ocorrem nos sítios tombados no Sul do Brasil, 
apesar da tutela e da legislação, em geral não levam isto em conta. De acordo com 
CHOAY, em Alegoria do Patrimônio, a “pretexto de modernizações, requalificação e 
reciclagem de usos podem alterar o destino de um monumento ou espaço urbano”. 
Portanto, abordar os casos de Hamburgo Velho e Ivoti, pode auxiliar na busca por 
melhor abordagem em projetos de restauro, estabelecendo diálogo entre a situação 
encontrada e os conceitos  para a preservação de conjuntos Urbanos.

Palavras-chave: Patrimônio da Imigração alemã; Sítios Urbanos;  Indicadores de 
cultura.

A conservação e a qualidade conceitual das 
Intervenções e Restaurações que ocorrem nos sítios 
tombados no Sul do Brasil

Introdução
Este artigo constitui-se de um recorte da pesquisa inicial que busca investigar pos-
sibilidade de utilizar os Indicadores da UNESCO de Cultura para o Desenvolvimen-
to (IUCD) para atingir qualidade e conceito para projetos de requalificação urbana 
em sítios da imigração alemã no sul do Brasil (INDICADORES, 2018). O objetivo é 
obter critérios que caracterizem quais os valores a serem considerados para as 
novas intervenções em sítios tombados no sul do Brasil, com características espe-
cíficas da imigração alemã.

Os dois sítios apresentados como objeto de estudo são similares especialmente 
na sua implantação urbana (se desenvolvem paralelo a uma via) e, ao mesmo tem-
po, representativos de suas épocas e lugares; ou seja, são sítios que despontaram 
na segunda metade do século XIX. Um dos exemplos é o Corredor Cultural de 
Novo Hamburgo, localizado ao longo da Rua General Osório, instituído pelo Plano 
Diretor da cidade em 2001 e, em processo de tombamento conjunto pelo Instituto 
de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE) e  Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  Outro exemplo é o Sitio Urbano do Núcleo 
das Casas Enxaimel de Ivoti, espaço preservado  e reconhecido desde 1983, local-
izado no entorno de outro bem tombado pelo IPHAN, a Ponte do Imperador.

A questão é: o que constitui de fato o valor desses lugares, não para os Institutos 
que os reconheceram adequadamente, mas para os proprietários, profissionais 
que atuam nas intervenções, para comunidade que vive no local e para sociedade 
que usufrui dos mesmos. Busca-se na metodologia apresentada pela UNESCO, 
ajustar ou confirmar um possível método que aponte os indicadores de cultu-
ra que melhor identifiquem esses espaços. E, de posse desse método, busca-se 
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quais os critérios de valores, para considerar nos casos citados  que caracterizam 
melhor o patrimônio cultural da imigração alemã no Sul do Brasil, uma vez que, de 
acordo com  MEIRA

Apesar de todo ambiente construído na cidade se constituir num tipo 
de patrimônio, [...] nem todas as construções desse ambiente são 
investidas de significado pela sociedade, ou seja, nem todas passam 
a ser reconhecidas como patrimônio cultural. Esta atribuição valor 
elege determinados elementos, lugares, manifestações ou arquiteturas 
para serem preservadas e estabelece um processo de seleção sobre o 
que irá subsistir, no futuro, como referência material na construção e 
reconstrução da história (Meira. 2004, p.14).

Os Indicadores UNESCO de Cultura para o Desenvolvimento (IUCD) são instru-
mentos que ajudaram a pôr em prática a convenção da Unesco de 2005, sobre a 
Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais de forma que po-
dem ajudar a definir e apontar benefícios essenciais advindos da cultura e preser-
vação para o desenvolvimento sustentável e economia de um lugar.

Este artigo, portanto, não é concludente, o assunto permite avançar numa temáti-
ca interessante, que se utiliza de indicadores para desenvolver parâmetros ou va-
lores que indiquem a cultura que se quer preservar e, que estes possam auxiliar 
na busca da compreensão deste assunto como um todo e no contexto do estudo 
de caso, os quais já possuem extensa teorização mas pouca “teoria na prática”.

1. Os valores considerados para o Corredor Cultural 
de Hamburgo Velho/Novo Hamburgo e no Núcleo das 
Casas Enxaimel de Ivoti.
Valores históricos e artísticos, tipologias das edificações, implantação e traçado 
urbano são valores considerados, por exemplo, no tombamento provisório, ainda 

em processo, para o Corredor Cultural de Hamburgo Velho[1]. Porém, mesmo que 
já exista como Corredor Cultural desde 2004, instituído pelo Plano Diretor (NOVO 
HAMBURGO, 2004) Lei Municipal nº1.216/2004, alterada pela Lei Complementar nº 
2.150/2010, o tombamento ainda é recente e a comunidade local não reconhece o 
exato significado deste ato. O mesmo local, ao ser objeto de estudo para mestra-
do (OLIVEIRA, 2009), apresentou possibilidades de aprofundamento na questão 
de recorrências em tipologias, implantações e especialmente em relação aos usos 
singulares e repetidos. Estes espaços, já em muito degradados e desocupados 
por seus moradores iniciais, com o reconhecimento estadual proporcionado pelo 
tombamento, apresentam uma oportunidade histórica para serem desvelados e 
reconhecidos como de importância presente, através dos valores culturais que os 
justifiquem como simbólicos de uma época, de uma comunidade e de um  lugar.

Por outro lado, a cidade de Ivoti, possui um dos primeiros conjuntos urbanos 
preservados, característicos da imigração alemã, especialmente porque se trata 
de um conjunto de arquitetura vernacular. A iniciativa do projeto de revitalização 
no Núcleo da Feitoria Nova (Buraco do Diabo) da cidade de Ivoti, elaborado pelas 
equipes técnicas das 10ª Diretoria Regional da Secretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN), Pró-Memória e Prefeitura Municipal de Ivoti, origi-
nou-se através da ação “Preservação e Valorização da Paisagem Urbana em Nú-
cleos de Imigração Alemã e Italiana no Rio Grande do Sul”, em andamento, na 10ª 
Diretoria Regional, desde 1983 (CUSTÓDIO, MEIRA, HOFER, 1989).

De acordo com Custódio, Meira e Hofer (IDEM, 1989), durante o processo de le-
vantamento realizado em vários municípios, buscou-se encontrar assentamentos 
significativos, que fossem íntegros e autênticos. Nesses municípios analisados, das 
duas áreas de colonização, contatou-se que o núcleo das casas enxaimel suprac-
itadas, de características não monumentais, basicamente rurais, constituíam-se 
num dos mais íntegros e autênticos assentamentos legados da cultura de imi-
gração alemã no Estado. 

[1]   Tombamento conjunto IPHAE/IPHAN, ocorrido em 2015.
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Portanto, quando um conjunto merece o reconhecimento público para ser preser-
vado, não há dúvida sobre os seus valores e significado. A questão que se instala, 
portanto, é porque estes  fatores ou aspectos, apesar da existência de bons levan-
tamentos e estudos por parte dos Institutos que os tombaram e da legislação que 
os protege, não repercutem nos critérios adotados para aprovação de projetos ou 
na prática da execução do restauro. Também se indaga que apesar de haver orien-
tações claras e reconhecimento público, a maioria das intervenções não apresen-
tam abordagem  conceitual ou científica nos projetos de restauro. 

2. Teoria e prática: a realidade nos dois sítios 
históricos representativos da imigração alemã no sul 
do Brasil.
No decorrer do mestrado e em atenção a linha de pesquisa Cidade, Cultura e 
Política do PROPUR-UFRGS, foi objeto da dissertação “Os Planos Diretores e as 
Políticas de Preservação de Patrimônio Edificado na cidade de Novo Hamburgo 
(OLIVEIRA, 2009). Com esta pesquisa foi possível perceber que havia possibilidade 
de aprofundar sobre as recorrências encontradas na Rua General Osório, a qual 
constitui também o Corredor Cultural de Hamburgo Velho, instituído pelo Plano 
Diretor de 2004 (NOVO HAMBURGO, 2004) conforme já mencionado, alterada pela 
Lei Complementar nº 2.150/2010. 

O mapa da figura 1 apresenta 15 recorrências de usos comerciais e industriais, 
ladeados por residências dos respectivos empreendedores. Tudo isto ao longo 
de menos de um quilômetro, distribuídos em quatro quarteirões.  A recorrência 
encontrada é o prédio industrial, em geral para atender o setor  coureiro calça-
dista, ladeado pelas residências dos respectivos industriais.  Em pouco mais de 
quinze residências identificadas, encontram-se como moradores os donos de cin-
co curtumes, três fábricas de calçados, uma fábrica de formas para calçados, um 
posto de gasolina, duas casas comerciais, uma farmácia e uma siderúrgica (prédio 
demolido, de autoria do arquiteto Theo Wiederspahn).

Figura 1: Corredor Cultural e recorrências de usos urbanos.

Fonte: OLIVEIRA, 2009, p.161 fig. 61 adaptado pela autora, 2018.

Mais especificamente temos no início da rua, a antiga farmácia Rost (1), atual con-
sultório dentário e residência da família; seguida das residências de Strassburger, 
Laiser e Sperb e sua respectiva fábrica de calçados (2); sobrado da família Berner e 
seu respectivo comércio (3); posto de gasolina de Gemano Engel e o café Germano 
(4), junto à sua residência; casas de vários membros da família Engel e curtume 
Engel (7), mansão do Plangg e Indústria de Aços Plangg (8); residência dos Kremer 
e Becker e a Indústria Cerâmica de Esmaltado Rio-grandense (11), residência de 
Momberger e o curtume Momberger (13), curtume Scheffel, e moradias de seus 
sócios (14), Curtume Dör (15) e residência de famílias sócias do mesmo.

O tombamento deste sítio urbano pelo Instituto de Patrimônio do Estado valoriza 
a cultura coureiro calçadista de uma sociedade oriunda da imigração alemã, cuja 
a população atual, de aproximadamente 248.694.000 habitantes, já não tem tão 
claras estas raízes. Por isso, é de fundamental importância o estudo aprofunda-
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do nas questões de valores culturais, buscando com os indicadores, um produto 
definido que possa respaldar as ações de preservação e políticas públicas para 
revitalização do local. 

O estudo para o tombamento deste corredor, inclui um trabalho que foi liderado 
pela arquiteta Marilia de Lavra Pinto o qual ainda se encontra parcialmente final-
izado. A figura 2 apresenta o mapa do IPHAE com as dezenas de casas e prédios 
industriais. Estas edificações, são em sua maioria, do início do século XX, com al-
gumas poucas do final do século XIX. 

Figura 2: Corredor Cultural mapa IPHAE.

Fonte: IPHAE, Marilia de Lavra Pinto, julho 2015.

O importante a considerar neste conjunto são itens como implantação, tipologias, 
uso residencial e industrial e, em especial o movimento em direção ao atual centro 
da cidade, com o surgimento de edificações novas paralelas à linha da viação fér-
rea, que passava nos fundos desses lotes na virada do século XI para XX. Tudo isto 
é de suma importância e foi considerado ao ampliar a área de tombamento até o 
centro da cidade de Novo Hamburgo.

Situação um pouco diferente encontrada no sítio das Casas Enxaimel, núcleo da 
Feitoria Nova em Ivoti que iniciou-se em 1826, ou seja, dois anos após a chegada 

oficial dos imigrantes alemães a São Leopoldo. De acordo com (Custódio, Hofer 
e Meira,1989), até metade do século XX, o Núcleo de casas Enxaimel manteve-se 
como um influente polo regional, uma vez que se tornou ponto de encontro, 
comércio e serviços. Pode-se dizer que sua organização apresentou semelhanças 
com as sociedades europeias pré-industrializadas, uma vez que unia atividades 
de agricultura e artesanato. Surgiram ali pequenas fábricas artesanais de cerve-
ja e “gasosas”, ferrarias, marcenarias, fábricas de carroças, pequenos curtumes, 
matadouros e queijarias (Konrad, Maroneze e Oliveira, 2017). O programa deste 
núcleo incluía as ‘vendas’, as escolas, a “bailanta” e os dois bancos ali instalados 
no seu apogeu. Deste núcleo inicial, restam apenas sete casas, a maioria erguida 
como no início, na técnica do enxaimel, porém algumas delas posteriores, já no 
estilo eclético (IDEM, 2017).

A figura 3 apresenta um desenho elaborado pelos técnicos do IPHAN em 1989, de 
análise urbana, onde é possível identificar no destaque, a Ponte do Imperador, à 
direita o antigo armazém enxaimel (primeira “venda” demolida) e, ao lado desta 
venda, o antigo Banco Schneider atualmente em semi-arruinado. À esquerda da 
Ponte, vê-se o antigo Banco Ludwig, hoje a atual “Casa Amarela”, onde funciona 
um restaurante e o café colonial, projeto da empresa WO-Projetos, Arquitetura e 
Restauro – contratado pelo município de Ivoti, gestão Maria de Lourdes e restau-
rado pelo município após um incêndio em 2006.

A requalificação prevista pelo estudo inicial, fez com que praticamente todas as 7 
edificações remanescentes, ainda hoje tenham novos usos, movimentando assim, 
diariamente o núcleo.  A  título de exemplo, antiga edificação Banco Ludwig, apre-
sentada na figura 4 é da época de 1907 e foi construída em estilo eclético, além de 
banco, também foi comercial “venda”. Na década de 80 a  edificação era utilizada 
como uma residência e seu estado de conservação era bom. 
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Figura 3. Desenho usos e estrutura viária no núcleo de Casas Enxaimel Ivoti

Fonte:Custodio, Hofer e Meira, Abril/Maio, det. 5.5.4, 1989. com adaptação e imagens da autora, 

2018.

Figura 4. Antigo Banco Ludwig (1907) atual Casa Amarela (café e restaurante) e Casa nº5 ou Casa 

das Janelas amarelas.

fonte: Wilimzig, 2017.

 

Conforme levantamento realizado pela empresa WO-Projetos, em 2006, nos úl-
timos anos da década de 1990, a Casa amarela, como atualmente é conhecida, 
estava sub-utilizada e parte desta foi invadida por moradores de rua, que ao ser-
em comunicados de despejo, a incendiaram e depredaram ainda mais. Imediat-
amente e em caráter emergencial, foi contratada a equipe que elaborou levanta-
mento cadastral e de danos e sendo que em seguida a casa foi restaurada, com 
incentivo da municipalidade e recursos da Alemanha e ali se encontra instalado 
um restaurante e café colonial, que serve comidas típicas locais e é muito presti-
giado por visitantes. 

A casa nº 5 ou atual Casa das janelas amarelas (figura 3), apresenta data de con-
strução 1850  presumível e seu uso foi residencial. Nos anos de 1995, através de 
um projeto da Universidade Feevale em parceria com a Prefeitura de Ivoti, esta 
casa que já estava sem uso, recebeu intervenções de restauro na sua estrutu-
ra enxaimel. Mais adiante e após outras intervenções no local, esta casa, muito 
mal conservada, servia como depósito para materiais das feiras que ali ocorrem. 
Nos anos de 2017 e 2018 está sendo elaborado novo levantamento cadastral e 
de danos bem como um projeto de restauro que permite que ali se instale um 
empório ou venda de produtos locais.

Assim, pode-se verificar que os valores que se buscou preservar pelo estudo do 
IPHAN, foram mantidos, de acordo com  o Projeto de Revitalização para o Núcleo 
da Feitoria Nova Ivoti (Konrad, Maroneze e Oliveira, 2017, p. ), “por se tratar de um 
assentamento autêntico e por ter testemunho e caráter de um modo de vida, com 
o tempo essa unidade complexa e original adquiriu importante significado para a 
coletividade. 

O projeto de revitalização proposto na época, teve por intuito assegurar condições 
necessárias para que a característica e a imagem do local não fossem prejudica-
das. Nesse sentido, esta “paisagem é testemunho não só da história, como pro-
move uma descrição cronológica, e apresenta como legado a perseverança e con-
stante preocupação dos gestores em  buscar investimentos, buscando ocupações, 
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mantiveram-se guardiães do local, e assim asseguraram os valores e a consciência 
dessa preservação na comunidade. Na época dos estudos para valorização do lo-
cal, ou seja, década de 1980, foram propostas algumas medidas em diversos níveis 
institucionais, relacionadas a três áreas geográficas: 

1ª) Preservação ambiental e Paisagística das áreas adjacentes à antiga Estrada 
Presidente Lucena (Roteiro das Picadas);

2ª) Preservação ambiental do vale do rio Feitoria; e

3ª) Revitalização do Núcleo da Feitoria Nova e seu entorno. 

Com essas atitudes, foi possível lentamente e ao longo de 30 anos, mais precisa-
mente na última década a divulgação e inserção deste núcleo no contexto nacio-
nal.  

Os indicadores sociais ajudam a estimar os efeitos do desenvolvimento cultural 
na vida econômica e na mobilização social e mesmo que estes variem muito de 
um país para outro, patrimônio cultural, recursos para difusão cultural, dentre 
outros, são itens essenciais, em especial para as nações europeias (Bohner,1979). 
Portanto, ao abordar o desenvolvimento de indicadores culturais para este re-
corte, o Corredor Cultural de Hamburgo Velho e comparar com a lenta mas efetiva 
consolidação do núcleo das casas enxaimel em Ivoti, pode  tema preservação de 
patrimônio e valores sociais e culturais para uma comunidade.

3. Os indicadores UNESCO de Cultura para 
Desenvolvimento: uma proposta de valoração e 
preservação de patrimônio em espaços da imigração 
alemã no Sul do Brasil.
Os Indicadores UNESCO (Indicadores, 2018) de Cultura para o Desenvolvimento - 
IUCD - são instrumentos que ajudaram a pôr em prática a convenção da Unesco 

de 2005, sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais 
de forma que podem ajudar a definir e apontar benefícios essenciais advindos da 
cultura e preservação para o desenvolvimento sustentável e economia de um lu-
gar. No momento em que as comunidades internacionais estão em vias de definir 
uma nova agenda mundial, onde o desenvolvimento sustentável este deve ser 
norteador das ações. 

A Unesco com apoio do Governo da Espanha, elabora uma metodologia com pro-
vas e dados concretos que confere importância aos IUCD. O método desenvolvido 
pela UNESCO (2018) para obter estes indicadores, foi aplicado em 11 países de dif-
erentes partes do mundo, portanto são pertinentes e factíveis e geram um conjun-
to de dados importantes, cujo resultado está explicitado no Manual Metodológi-
co publicado em 2014 e disponibilizado em ambiente virtual para conhecimento.  
De acordo com este estudo foi possível chegar em 22 indicadores culturais que 
estão inseridos em 7 dimensões de abrangência: Economia, Educação, Gestão, 
Participação social, Igualdade de Gêneros, Comunicação e Patrimônio. As infor-
mações advindas do IUCD facilitam a adoção de políticas bem fundamentadas e 
uma maior integração da cultura nas estratégias e nos sistemas de continuidade 
do desenvolvimento pois representam um grande avanço no âmbito das estatísti-
cas sobre a cultura. A metodologia aplicada para chegar a estes índices, além da 
participação ampla com as comunidades da amostra, levou em conta quais infor-
mações que se desejava oferecer, passou pelas definições específicas dos termos 
utilizados, elaborou um método de cálculo para cada marco e, por fim, apresenta 
as orientações para a interpretação dos resultados.

Liliana Souza Silva (Silva, 2007), em sua dissertação de mestrado para a Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, discorre sobre o assunto, sob 
o título “Os Indicadores para políticas culturais de proximidade; o caso Prêmio Cultura 
Viva”. De acordo com a  autora, os indicadores sociais de um modo geral são assun-
to recente e, uma das primeiras escolas de pensamento a desenvolver pesquisas 
sobre o assunto é George Gerbner (Univesidade da Pensylvania, Estados Unidos) 
e Karl Eric Rosengren (Suécia). Estes pesquisadores analisavam os conteúdos das 
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obras simbólicas, como obras da literatura, programas de televisão, canções, etc., 
uma vez que desejavam compreender as mudanças ocorridas nos valores cul-
turais da sociedade da época. A partir deste estudo, em 1969, Gelbner introduziu 
o termo “indicador cultural, que permitiu compreender os efeitos dos meios de co-
municação sobre a cultura e mostrar a sua influência na sociedade. Por outro lado, 
Rosengren estabeleceu três tipos de indicadores: econômico, social e cultural. Por 
indicadores econômicos se pode medir a riqueza de uma sociedade, através dos 
sociais, se obtém parâmetros para medir o bem-estar de uma sociedade e os indi-
cadores culturais, medem ideias e valores, sobre o que é bom ou mau verdadeiro 
ou falso. Estes indicadores, portanto, auxiliam na percepção ou reconhecimento 
dos valores fundamentais para uma cultura, que pode refletir nos seus modos de 
viver, suas tradições e costumes (IDEM, 2007).

De acordo com Jannuzzi, (2001) um indicador social é uma medida quantitativa 
dotada de um significado social e usado para substituir, quantificar ou operacio-
nalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico ou programático. Estes, 
informam sobre um aspecto da realidade social ou sobre as mudanças que estão 
se processando na sociedade e subsidiam atividades de planejamento público, 
possibilitando a formulação de políticas sociais em diferentes esferas de gover-
no, buscando monitorar o bem-estar das populações, condições de vida, dentre 
outros. Portanto, o indicador social liga os modelos explicativos da teria social às 
evidências empíricas de fenômenos sociais contatados. Ainda, conforme (Silva, 
2007) os indicadores culturais servem como indicador social, na medida em que 
são capazes de traduzirem em cifras tangíveis e operacionais, algumas dimensões 
relevantes, específicas e dinâmicas da realidade cultural. 

No âmbito nacional a Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, institui o Plano 
Nacional de Cultura - PNC e cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais (BRASIL. Lei nº 12.343/2010 /2010) o qual aponta a necessidade dess-
es Indicadores reconhecendo o valor destes para reforçar a identidade e cultura 
brasileira. Dentre os objetivos apresentados no artigo 2º, o intuito de proteger e 
promover o patrimônio, o direito à memória, garantia à preservação do patrimônio 

cultural brasileiro, resguardando os bens de natureza material e imaterial, os doc-
umentos históricos, acervos e coleções, as formações urbanas e rurais, além de in-
centivar ações e memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira; 
afiançam a temática que se pretende abordar. Portanto, o governo brasileiro, at-
ravés do Plano Nacional de Cultura, e ao criar o Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais, através do artigo 9º, busca na coleta e sistematização e in-
terpretação de dados, fornecer metodologias, estabelecer parâmetros à mensuração 
da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que permitam 
a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e 
das políticas culturais em geral (BRASIL. Lei nº 12.343/2010 /2010. Artigo 9º ‘ I a III).

Em contraponto as “Reflexiones a Propósito de Indicadores y Estadisticas Cultura-
les” afirma que gerar estatísticas é caro e requer rigor e continuidade temporal 
(Augustí, 2004, p.2). Os governos e as respectivas instituições responsáveis para 
levar adiante estas pesquisas, tendem a concentrar-se nas grandes magnitudes 
econômicas e sociais ou naqueles indicadores requeridos pelas instituições inter-
governamentais e, a cultura, em geral, não faz parte deles. Também as diferenças 
geográficas de boa parte das manifestações cultuais tornam difícil de explanar do 
ponto de vista estatístico da cultura.  Ainda de acordo com o mesmo autor (IDEM, 
2004) devido às disparidades geográficas, conseguir um bom nível de valoração, 
só é possível na escala local.  Desde os anos 1970, o Instituto de Estatísticas da 
UNESCO decidiu abandonar a sistemática antiga de publicações de indicadores, 
pois era impossível criar um sistema universal de indicadores para a realidade 
cultural mundial. Segundo suas reflexões acerca do tema, Augustí recomenda que 
fosse preciso introduzir periodicamente novos campos de análises às estatísticas 
existentes (IDEM, 2004, p. 10). Muitos das informações tradicionalmente aceitas 
não refletem suficientemente a realidade que é dinâmica e mutante. 

Por isso, elaborar ou adequar valores culturais para uma comunidade específica 
ou lugar, exige adequação flexível em relação ao modelo existente, neste caso, 
usar a metodologia proposta pela UNESCO necessita de um diagnóstico preciso 
e passível de ser aplicável num setor que está em permanente transformação. 
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Também, buscar referência em outros campos do conhecimento é recomendável, 
pois, escolher o conjunto dos indicadores mais adequados para cada finalidade a 
avaliar, é tarefa que transita por diferentes áreas e necessita de análises transver-
sais que incorporem a interpretação de dados estatísticos que não exatamente 
matemáticos necessitando para isto, como bem conclui o referido autor. “toda a 
política com um sistema complexo de finalidades e de difícil hierarquização, con-
siste em saber escolher um conjunto de indicadores mais adequados para cada 
finalidade a avaliar” (Augustí, 2004, p.13): 

O  corredor cultural de Hamburgo Velho, encontra-se em momento adequado 
para buscar ou fazer estas escolhas e um método ajustado para a realidade local 
se faz importante, pois assim como o estudo do IPHAN para o núcleo das Casas 
Enxaimel de Ivoti, realizado em 1989, o tombamento deste outro importante sítio 
urbano localizado na cidade de Novo Hamburgo  necessita de propostas para sua 
efetiva consolidação e apropriação pela comunidade interessada, seja ela investi-
dores, proprietários, gestores ou profissionais da arquitetura.

A Portaria nº 420/2010 do Instituto Histórico e Artístico Nacional apresenta orien-
tações claras e salienta já no preâmbulo a importância de especialistas para esta 
atividade: […] planejamento, assegurando prévia, adequada e rigorosa programação, 
por técnicos qualificados, dos trabalhos a desenvolver em bens culturais, respectivas 
técnicas, metodologias e recursos a empregar na sua execução (IPHAN, 2010, artigo 
2º,II).

Porem, a cada nova proposta ou projeto as diretrizes especiais emitidas pelos 
órgãos competentes, nem sempre são seguidas, em geral não são aceitas, o as 
propostas para intervenções permanecem por meses, às vezes anos, sem que se-
jam  aprovadas, e as edificações, já um tanto degradadas pela falta de uso, vão 
perdendo o que de fato se busca preservar, a sua materialidade, testemunho pelo 
qual foram objeto de preservação.

Conclusão
Françoise Choay em Alegoria do Patrimônio faz uma analogia entre os espaços 
históricos preservados e espelhos, que ao criarem o efeito de distância e afasta-
mento, “proporcionam uma imagem desconhecida de si mesmo, como alteridade” 
(Choay, 2006, p. 205). Esta construção, segundo a mesma autora, “permitem às 
sociedades ocidentais prosseguir seu duplo trabalho original: construção do tem-
po histórico e de uma imagem de si mesma enriquecida de modo progressivo 
por dados genealógicos” (IDEM, 2006, p.206). Desse modo, os membros de uma 
sociedade podem lembrar suas tradições, suas origens, seus feitos, e também, 
porque não, sua decadência. O patrimônio histórico da era denominada “indústria 
cultural”, passou da valorização do monumento dos períodos da pré-industrial-
ização e da necessidade de reconhecer os produtos técnicos da indústria, para 
a expansão tipológica do patrimônio histórico buscando nos edifícios modestos, 
pouco memoráveis e prestigiosos, um reconhecimento e valor como etnologia rural e 
urbana e história das técnicas (Choay, 2006, p. 209). 

Com isso, a partir do século XX, mudam os valores considerados anteriormente 
como válidos para justificarem a salvaguarda do patrimônio histórico que passa 
abarcar um contingente imenso de tipologias e técnicas de construção novas, que 
incluem, por exemplo: habitações vernaculares, lojas, bancos, usinas, entrepostos, 
hangares, refugos de progresso técnico ou mudanças estruturais da economia. A 
expansão do contingente de público aos museus e visitantes dos monumentos 
históricos alia-se a este novo olhar para o patrimônio e o desenvolvimento da so-
ciedade de lazer e do correlato turismo cultural (dito de massas).  

Assim, a cultura (da tradição) perde seu caráter de realização pessoal e torna-se 
empresa e logo, indústria do turismo cultural. “Os monumentos e o patrimônio 
histórico adquirem dupla função - obras que propiciam saber e prazer, postas à 
disposição de todos; mas também produtos culturais, fabricados, empacotados e 
distribuídos para serem consumidos” (Choay, 2006. p. 211). 
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Os valores culturais, apesar da legislação de proteção, nem sempre são respeita-
dos, pois, a pretexto de modernizações, requalificação e reciclagem de usos po-
dem alterar o destino de um monumento ou espaço urbano. Ainda de acordo 
com a mesma autora (Choay, 2006), valorização do patrimônio nos dias de hoje 
é encenação e animação cultural. Porém, e apesar disso, “algumas cidades, assim 
como alguns bairros, resistem a isso, ajudados por sua dimensão, sua morfologia, 
suas atividades, pela força de suas tradições, pela simples riqueza que possuem 
ou pela sabedoria de suas autoridades” (IDEM, 2006. p.227). 

Portanto, ao trabalhar com indicadores culturais para contextos urbanos da imi-
gração alemã, cuja mensuração é também qualitativa, necessita-se de teoria per-
tinente e métodos para   aplicação destas. Para tanto, busca-se conhecer previa-
mente o que se quer analisar, em relação ao tema, conceitos e referenciais teóricos 
para obter o diálogo entre o estado da arte e a situação encontrada. Assim, bus-
ca-se com o estudo verificar se é possível respaldar o conhecimento teórico com  
a aplicação prática proposta no Manual Metodológico da UNESCO (INDICADORES, 
2018) para desenvolvimento de indicadores de cultura para o recorte local, ou 
seja, os dois conjuntos urbanos objetos de preservação da memória cultural da 
imigração alemã no sul do Brasil.
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RESUMO
Durante as últimas décadas as grandes cidades brasileiras vêm sofrendo intensas 
transformações urbanas, sendo o processo de verticalização umas das mudanças 
mais significativas. Este modelo de desenvolvimento urbano é reproduzido por 
cidades médias, tais como Caruaru, situada no Agreste pernambucano, no entanto 
a cidade conta com um elemento icônico em sua paisagem, o Monte Bom Jesus. 
Componente integrante da identidade da cidade, alusões ao mesmo permeiam 
músicas, poemas, gravuras e fotografias que retratam o cotidiano e história 
caruaruense mostrando sua relevância para a cultura local, o Monte Bom Jesus 
dispõe ainda de valores culturais e atributos conferidos pelos atores sociais 
envolvidos com o mesmo. Diante disto esta pesquisa discorre pela trajetória histórica, 
bem como análise urbana, do Monte Bom Jesus, dissertando ainda sobre o conceito 
de paisagem cultural, valores e significância cultural. Tendo como principal objetivo 
analisar o modo como a construção de edifícios, proveniente do crescente processo 
de verticalização incidente na cidade, disputam a posição de destaque no horizonte 
e ameaçam o entendimento do Monte Bom Jesus como componente simbólico e 
característico da paisagem. 

Palavras-chave: Monte Bom Jesus; Paisagem cultural; Caruaru; Verticalização.
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INTRODUÇÃO
“Caruaru, do meu Bom Jesus do Monte

Pra quem vive tão distante por conta do destino

Ai Caruaru, do meu tempo de menino [...]”

(Pereira, 2006).

“Caruaru do meu Bom Jesus do Monte [...]” assim tem inicio a canção intitulada 
Caruaru do Passado, eternizada na voz do cantor caruaruense Azulão, que traz 
uma nostálgica descrição da cidade o Monte Bom Jesus é evocado em sua primei-
ra estrofe, revelando a importância desse elemento icônico para a cidade.

Localizada no Agreste pernambucano há 135 km da capital Recife, com uma econo-
mia baseada no comércio e indústrias de segmentos distintos, como têxteis e ali-
mentícias. A cidade funciona como polo agregador de bens e serviços, dispõe ain-
da de comércio popular forte, recebendo diariamente moradores de municípios 
vizinhos.  Famosa por seus festejos juninos, conhecidos como o “Maior e melhor 
São João do mundo” atraí visitantes de inúmeros lugares, com apresentações das 
mais variadas, tem seus principais shows e maior concentração de pessoas no Pá-
tio de eventos Luiz “Lua” Gonzaga. Conhecida igualmente por sua feira ao ar livre, 
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como 
patrimônio imaterial do país. A cidade vem cada vez mais exercendo um papel de 
destaque econômico e cultural no interior do estado. 

No que diz respeito a sua paisagem a cidade possui outro componente carac-
terístico, o Monte Bom Jesus, um dos cartões postais do município. Por ser o ponto 
mais alto, oferece uma vista panorâmica da cidade, tornando-o também um ponto 
turístico. O Monte Bom Jesus compõe a paisagem caruaruense (Figura 01), como 
um elemento icônico, integrante da identidade da cidade, sua imagem despontan-
do no horizonte anuncia Caruaru. Presença constante no dia a dia dos moradores, 

e para os que a visitam o Monte Bom Jesus remanesce em sua memória como sím-
bolo de Caruaru, alusões ao mesmo permeiam ainda músicas, poemas, gravuras 
e fotografias retratando o cotidiano e história da cidade mostrando sua relevância 
para a cultura local. 

Figura 1 – Monte Bom Jesus em meio à paisagem caruaruense. Foto: Rayssa Silva, 2016.

Um elemento natural marcado por modificações fruto das interações humanas, 
descrição atribuída ao Monte Bom Jesus e sua paisagem, levando-os ao encontro 
do conceito de paisagem cultural, definida pela Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, s.d.) como: 

[...] bens culturais e representam as obras conjugadas do homem e da 
natureza [...] Ilustram a evolução da sociedade e dos estabelecimentos 
humanos ao longo dos tempos, sob a influência dos condicionamentos 
materiais e/ou das vantagens oferecidas pelo seu ambiente natural e 
das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, internas e externas 
(PORTAL UNESCO, s.d.). 

Consequentemente, acarretando um caráter de importância cultural ao Monte 
Bom Jesus e sua paisagem ensejando na sua compreensão como um bem pat-
rimonial. Compreendendo o patrimônio cultural como bens materiais e imate-
riais, possuidores de diversos valores e atribuídos de acordo com as atividades 
do homem (SILVA et al. 2007). Valores e atributos responsáveis pela construção 
da significância cultural, no qual estão reunidos os significados, conferidos pelos 
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atores sociais envolvidos com o bem, que tornam o bem digno de ser preservado 
e passado para gerações posteriores (MAGALHÃES, 2012).   

Amplamente utilizada para ações de salvaguarda contemporâneas (MAGALHÃES, 
2012), a significância cultural dialoga ainda com o conceito de conservação inte-
grada. Para Meneses (2017) a colocação do “habitante como protagonista”, indi-
cando a importância da união dos múltiplos elementos e atores do meio urbano. 
Proporcionando a elaboração de políticas de gestão patrimonial que considerem 
o papel do indivíduo na cidade, como principal produtor do espaço urbano (MENE-
SES, 2017), logo igualmente formador do patrimônio cultural.

A paisagem urbana modifica-se constantemente, em um ritmo frenético em 
função do desenvolvimento das cidades, mas e quando esse crescimento acelera-
do passa afetar de forma negativa um bem patrimonial de um determinado lugar? 
Fenômeno ocorrendo atualmente em Caruaru, sendo este a ameaça do Monte 
Bom Jesus pelo processo crescente de verticalização incidente na cidade nos últi-
mos anos. Os edifícios não só disputam a posição de destaque na paisagem, mas, 
em determinados pontos da cidade, impendem totalmente à visão para o Monte 
Bom Jesus.

Posto isto e tendo ainda em mente o pouco reconhecimento do Monte Bom Je-
sus por órgãos públicos e parte da sociedade, no que se refere a sua importân-
cia na composição da paisagem, este artigo se propõe a expor tal problemática e 
incentivar uma reflexão sobre o impacto por ela causado. Todavia para melhor 
compreensão da relevância do Monte Bom Jesus e sua paisagem, é necessário 
conhecer mais a respeito do mesmo, em vista disso será apresentado aqui sua tra-
jetória histórica, configuração urbana e significância cultural, assim como noções a 
respeito de paisagem cultural. 

1.  PAISAGEM CULTURAL 
O conceito de paisagem corresponde a um termo multidisciplinar com diferentes 
interpretações de acordo com a disciplina que o aborda. Seu entendimento como 
representação de ordenamento estético tem origem nas pinturas renascentistas 
(VERAS, 2014), quando a conceituação de paisagem passa então a ser compreen-
dida como um “conjunto estruturado”, com seus próprios padrões compositivos 
e reproduz de forma simbólica, a correlação do homem com o ambiente natural 
(CAUQUELIN, 2007).

Ribeiro (2007) vai além e coloca a paisagem como resultado não apenas da relação 
entre o homem e natureza, mas considera a percepção de cada indivíduo do meio. 
Marcada pelas mudanças ocorridas ao longo dos anos, podendo também ser en-
tendida como registro histórico de grupos humanos que ocuparam determinado 
espaço, o resultado da produção de uma comunidade, bem como criação simbóli-
ca e valores (RIBEIRO, 2007).

A paisagem é introjetada no sistema de valores humanos, definindo 
relacionamentos complexos entre as atitudes e a percepção sobre 
o meio. Nessa visão estética da paisagem é uma criação simbólica, 
desenhada com cuidado, onde as formas refletem um conjunto de 
atitudes humanas (RIBEIRO, 2007 p.24).   

Pensamento reforçado por Veras (2014), colocando a paisagem como fruto de 
uma “experiência emocional da contemplação” extraindo da natureza o ambiente 
em que vive o homem (VERAS, 2014), levando em conta as marcas da trajetória 
humana, os significados e valores culturais contidos na definição de paisagem 
devem ser considerados. Definida ainda como “Porção peculiar do território na-
cional, representativo do processo de interação do homem com o meio natural à 
qual a vida e a ciência humana imprimam marcas ou atribuíram valores” (BRASIL, 
2009), pela a chancela da Paisagem Cultural Brasileira.  
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Sendo então a paisagem cultural entendida nesse trabalho como a relação das 
obras humanas e da natureza, testemunha da história do homem, submetida aos 
condicionantes naturais, bem como sociais, econômicos e culturais. Uma con-
strução simbólica residente na percepção de cada sujeito do meio. Definição esta 
que compreende o Monte Bom Jesus e sua paisagem, em virtude do mesmo cor-
responder a um elemento natural, marcado por modificações fruto das interações 
humanas, desse modo suscetível à atribuição de valores e significados.

2.  MONTE BOM JESUS
O Monte Bom Jesus está situado na área central da cidade de Caruaru, próximo ao 
rio Ipojuca e de equipamentos públicos que mais atraem visitantes e os próprios 
moradores locais, as feiras livres e o pátio de eventos Luiz “Lua” Gonzaga. Atual-
mente composto em sua maioria por edificações geminadas de gabarito térreo 
de uso residencial, implantadas sobre o limite do terreno. Quanto ao acesso dos 
residentes do local ocorre de duas maneiras, através de vias e escadarias. Medi-
ante ruas calçadas acontece o acesso de veículos motorizados, porém estas não 
abrangem toda a área do Monte Bom Jesus, tornando alguns pontos inacessíveis 
para veículos. Já os pedestres podem acessar por meio de escadarias, sendo 
em inúmeras áreas a única forma que os moradores possuem de chegar a suas 
residências. 

No que diz respeito aos instrumentos legais que o resguardam, o Monte Bom Je-
sus tem como principal o Plano Diretor do Município de Caruaru. Que o incluem 
em duas zonas, a área não edificada incluída na Zona de Proteção Ambiental 
III(ZPAIII), enquanto a porção ocupada por habitações unifamiliar se enquadra na 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), caracterizada por construções irregulares 
já consolidadas, com traçado desordenado e área de pobreza (CARUARU, 2004).

No entanto, para entender a relação entre o Monte Bom Jesus e Caruaru é 
necessário remeter a formação da cidade. Concebida a partir de uma fazenda de 
gado as margens do Rio Ipojuca e fundada por Simão Rodrigues de Sá em 1754. A 

cidade de Caruaru dispõe de uma paisagem marcante desde sua formação, car-
acterizada por três elementos principais, (i) o rio Ipojuca, (ii) o poço dos cururus 
e o (iii) Monte Bom Jesus. Juntos formavam a identidade local, porém detinha no 
Monte Bom Jesus seu protagonista. 

[...]De fato, ali, na FAZENDA CARURU, a paisagem natural, inconfundível, 
assinalava-se pela trinca de seus mais característicos acidentes 
geográficos – o poço, o rio, o monte. (BARBALHO, 1983, p. 95, grifo 
autores). 

A princípio coberto por uma densa mata virgem, servia de lar para onças que 
habitavam o local, como descrito em registro apresentado pelo historiador Nelson 
Barbalho.

 E o monte, o terceiro acidente típico do lugar, a dominar a paisagem, 
ainda revestido de virgem mata espessa, que o torna quase inaccessível, 
- era o habitat comum de onças enfurnadas pelas diversas locas 
situadas pelas em seu cimo e ladeiras adjacentes. Dos três, era o último 
a receber batismo, cujo o nome primeiro a divulgar-se seria este de – 
MORRO DO CARURU ( atual MONTE DO BOM JESUS) (BARBALHO, 1983,p. 
96, grifo autores).

No começo do século XX, impulsionada pela implantação da Estação Ferroviária 
de Caruaru e crescimento econômico ascendente, tem início o desenvolvimento 
urbano. Com a expansão da malha urbana, o Monte Bom Jesus, antes fronteira da 
vila passa a integrar a cidade. A construção da Igreja do Bom Jesus, em seu cume, 
pode ser entendida como um símbolo da sua incorporação, a capela dedicada a 
Santa Luzia constitui o primeiro elemento produzido pelo homem implantado no 
Monte, inaugurada em 29 de agosto de 1902.  

Com integração do Monte Bom Jesus à malha urbana, equipamentos urbanos 
começaram a serem instalados. Devido à visão panorâmica da cidade obtida a 
partir do seu topo, os próximos elementos edificados no local foram os mirantes 
de observação. O primeiro mirante foi construído durante o mandato do Prefeito 
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Celso Galvão (1936 - 1938), enquanto o segundo, no governo do prefeito Abel 
Menezes (1951- 1955) (MIRANDA, 2010).

O crescimento econômico e a expansão urbana prosseguiram, e durante a década 
de 1950, Caruaru se caracterizava como a maior cidade do interior de Pernambu-
co, se consolidando na década seguinte como um “espaço urbano dinâmico” (SAN-
TOS 2006). Nesse mesmo período tem início à construção das primeiras moradias 
na encosta do Monte Bom Jesus (Figura 06), construções essas que trouxeram 
desconforto para elite caruaruense da época. Entende-se o incomodo por elas 
causados na justificativa apresentada para a aprovação do projeto de lei que tor-
naria o Monte Bom Jesus um parque municipal.

Construções que têm descaraterizado um dos símbolos da cidade, 
deformando-o sob todos os aspectos. E é preciso acrescentar que ao 
lado de casas relativamente apresentáveis, estão erguendo autenticos 
casebres, que servem de lares aos marginais, criando, entre nós, 
as mesmas horríveis favelas que infestam os morros cariocas [...] 
(CARUARU, 1956 Apud Miranda, 2010, grifo autores).

Situação esta que resultou na criação de outras leis a fim de cessar a construção 
dessas edificações. Uma vez reconhecido seu valor pelos governantes locais se-
guiram as instalações de elementos no Monte Bom Jesus, equipamentos que facil-
itaram o acesso.  A escadaria principal e estrada de veículos motorizados, ambos 
construídos na década de 1960, visando explorar o potencial de lazer oferecido.

As construções seguiram além das moradias outros tipos de equipamentos foram 
edificados no local. Em 1991 foi fundada a TV Asa Branca, com sua sede situada no 
topo do Monte Bom Jesus, lugar onde atualmente funciona o 4º Batalhão de Polí-
cia Militar. Em 2002 foi instalada a Escola Dom Soares Costa e hoje diversas edifi-
cações estão presentes no local, bem como as inúmeras antenas de transmissão. 

Desse modo, conclui-se a apresentação da trajetória histórica e análise urbana do 
Monte Bom Jesus, mostrando sua relevância desde a formação da cidade de Caru-

aru até os dias atuais, e como sucedeu sua relação com a sociedade. É notável ain-
da a quantidade de vezes que ao longo da história o Monte Bom Jesus é denom-
inado como um atrativo turístico, elemento simbólico, dominante da paisagem. 
Indicando como o Monte Bom Jesus sempre foi entendido como um componente 
essencial da identidade caruaruense.

2.1 SIGNIFICÂNCIA CULTURAL DO MONTE BOM JESUS 
E SUA PAISAGEM
A significância cultural é fruto da identificação dos valores e atributos conferidos 
pelos atores sociais envolvidos a um determinado bem.  Valores estes intrínse-
cos no bem ou advindos com o tempo, da correlação entre eles e da relação do 
bem com o contexto social e temporal. Porém os fatores que a definem podem 
variar de acordo com o momento de sua análise, tornando a significância passível 
de mudanças (HIDAKA, 2011). Segundo a Carta de Burra, documento pioneiro a 
reconhecer a relevância da significância cultural para conservação dos bens pat-
rimoniais, corresponde ao “valor estético, histórico, científico, social ou espiritual 
para gerações passadas, presentes ou futuras” (ICOMOS, 1999). O documento diz 
ainda que, “a significância cultural está incorporada no sítio, na sua fábrica, config-
urações, uso, associações, significados, registros, relacionado a lugares e objetos” 
(ICOMOS, 1999). 

Para Lacerda (2012) é essencial o reconhecimento dos valores existentes em um 
determinado bem, antes da realização de qualquer intervenção patrimonial. Cor-
relacionado com pensamento de Zancheti et al.(2011), que considera o conceito 
de significância cultural  fundamental para teoria e prática da conservação con-
temporânea. Pois dele parte a compreensão dos valores atribuídos a determinado 
bem e se eles o tornam digno de ser preservado e passado para gerações poste-
riores. Devendo ainda orientar qualquer modificação que venha a ser executada 
em um sítio ou monumento histórico a fim de resguardar os significados culturais 
(MAGALHÃES, 2012).
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Em vista disso, compreende-se como o valor de um bem reside em sua significação 
cultural, em sua capacidade de comunicar e manter valores. Posto que conservar 
e preservar o patrimônio cultural é uma forma de assegurar que a identidade e 
valores de uma comunidade perpassem para posterioridade (HIDAKA, 2011). Com 
isso o reconhecimento da significância cultural de determinado bem auxilia na sal-
vaguarda do mesmo, e consegue expressar com palavras sua importância para a 
sociedade, além de documentá-los permitindo que gerações futuras tenham con-
hecimento desses valores e atributos.

Uma vez entendido no que consiste à significância cultural e dada a relevância do 
Monte Bom Jesus para Caruaru e sua paisagem, previamente exposta neste artigo, 
é perceptível que o mesmo detém um significado cultural. Sendo a significância 
cultural do Monte Bom Jesus, obtida através de pesquisa qualitativa, realizada jun-
to aos atores sociais envolvidos[1], composta pelos seguintes valores e atributos:

• Valor histórico, pois se relaciona com a memória popular, é composto por el-
ementos que guardam marcas da evolução da cidade. Como a Igreja do Bom 
Jesus, edificação centenária e componente da história local, implantada em 
seu cume.

• Valor cultural, pois em grande maioria o Monte é constituído por moradias, 
que por si só representam uma forma de manifestação cultural. Além de se 
encontrar referências ao Monte Bom Jesus em outros meios culturais como 
músicas, poemas, gravuras dentre outros.    

• Valor de uso, por proporcionar uma utilidade para a cidade, expressado em 
seu uso predominantemente residencial ao longo dos anos, além de outras 
utilizações como receptáculo das antenas de transmissão, de atividades reli-
giosas, de lazer e turismo.

[1]  Pesquisa completa presente em trabalho de graduação produzido pela autora Joyce Silva 

(2017), intitulado “Declaração de significância cultural para a paisagem do Monte Bom Jesus, 

• Valor sagrado se deve ao fato de acomodar elementos religiosos como a Igreja 
do Bom Jesus, o cruzeiro e a escadaria principal ladeada por painéis ilustrados 
com a via sacra, esta última utilizada por fiéis para cumprimento de votos.

• Valor estético se exprime pela caracterização do Monte Bom Jesus como belo. 
Um elemento geográfico de destaque na paisagem, constituído por compo-
nentes urbanos: as residências, a igreja, o cruzeiro, escadaria, estrada de aces-
so, e com remanescentes de seus aspectos naturais originais. Fatores estes 
que resultaram na atribuição de um significado estético ao bem. 

• Valor social, se expressa através de seu uso compartilhado por diversos gru-
pos sociais, funciona como ponto de encontro, coexistindo com seu uso resi-
dencial e religioso.

Finalmente após a apresentação do Monte Bom Jesus, desde sua trajetória históri-
ca, análise urbana e significância cultural, é possível obter-se um panorama sobre 
a sua significação e relevância para Caruaru e sua paisagem. Oferecido com o 
intuito de estabelecer um embasamento para uma análise mais consistente a res-
peito das consequências ocasionadas pela verticalização da cidade, problemática 
introduzida no início deste documento e exposta de maneira mais detalhada a 
seguir.

3.  VERTICALIZAÇÃO CARUARUENSE E A AMEAÇA A 
PAISAGEM DO MONTE BOM JESUS
Os edifícios verticais compõem a paisagem urbana das grandes cidades brasilei-
ras desde o início do século XX, refletindo o investimento de diversos segmentos 
(Zacchi, 2014), sociais, econômicos e técnicos, em conjunto com o numeroso re-
querimento por habitações, ocasionam no processo de verticalização. Alternativa 
utilizada para um melhor aproveitamento do solo corresponde ainda a “um marco 

Caruaru – PE”.
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revolucionário” do cenário urbano (Silva, 2008). Tal processo é percebido pela so-
ciedade como indicador de avanço tecnológico e modernidade (Silva, 2008), pro-
duzido em abundância nas grandes cidades e reproduzido pelas cidades médias[2], 
caso de Caruaru. 

Devido sua posição estratégica, situada no agreste pernambucano – entre sertão 
e zona da mata do estado, seu desenvolvimento econômico e diversos serviços 
oferecidos, a cidade passou a atrair inúmeros moradores de cidades e regiões 
vizinhas. Fato que gerou um aumento populacional entre os anos de 1990 e 2010 
(IBGE, 2010), ocasionando em uma demanda por novas moradias.

Tabela 01 – População de Caruaru com o passar dos anos. Fonte: IBGE 2015, 
elaborada pela autora, 2017.

Desencadeando, no início na década de 1990, o desenvolvimento do setor de con-
strução civil, encetando também as mudanças na paisagem, pois nesse período 
surge o processo de verticalização na cidade, até então com um crescimento pre-
dominantemente horizontal. 

No ano de 2012, estavam sendo construídos 82 edifícios de grande porte, o mer-
cado imobiliário com uma taxa de crescimento de 12% ao ano e com 20 constru-

[2]  Neste trabalho considerada a definição de cidade média exposta por Andrade e 
Serra (2001), caracterizadas por apresentarem uma população entre 100 mil e 500 mil 
durante o ano de 1991.

toras atuando na cidade[3]. As imagens seguintes retratam a vista para os bair-
ros Maurício de Nassau e Universitário a partir do topo do Monte Bom Jesus, do 
mesmo ângulo em períodos diferentes. À esquerda durante a década de 1990, 
enquanto à direita no segundo semestre de 2016, ao observa-las é notório o au-
mento na quantidade de edificações verticais. Vale ressaltar  que ambos os bair-
ros estão inclusos na Zona Residencial 3 (ZR3), caracterizados por seu potencial 
para implantação de edificações multifamiliares , com diposição a verticalização e 
alta densidade (CARUARU, 2004). 

Figura 2 – Vista para bairros Mauricio de Nassau e Universitário, década de 1990 e 2016 

respectivamente. Foto: Joyce Silva, 2016.

Para melhor avaliação do impacto causado na paisagem por esses edifícios e como 
os mesmos afetam o papel do Monte Bom Jesus no cenário da cidade, segue as 
imagens abaixo (Figura 3 e 4). A Figura 3 mostra a vista para o Monte Bom Jesus 
a partir do Bairro Luiz Gonzaga, porém impossível avista-lo por inteiro, posto que 
este se encontra totalmente encoberto pelos edifícios, visível apenas as antenas 
de transmissão instaladas em seu cume. É inevitável o processo de verticalização 
da cidade sendo este um processo natural na atual concepção de desenvolvimen-
to urbano. O bairro em questão corresponde a uma área de expansão da cidade, 
por isso não apresenta grande impacto cultural com relação as mudanças pais-

[3] Mercado imobiliário cresce 12% ao ano em Caruaru, no Agreste de PE. G1 PE. 
Disponível em: http://glo.bo/TIfsvm.  Acesso 20 Abril de 2016.
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agísticas. Porém pode ser utilizado como exemplo para previr o pior cenário da 
relação da paisagem com o Monte Bom Jesus.

Figura 3 – Monte Bom Jesus visto a partir do bairro Luiz Gonzaga. Foto: Joyce 
Silva, 2016.

Mas e se os edifícios verticais impedissem uma vista característica culturalmente 
para o Monte Bom Jesus?  Uma realidade talvez não muito distante, pois já é pos-
sível perceber os edifícios despontando em locais onde sua presença representa 
uma ameaça real ao Monte Bom Jesus como elemento simbólico da paisagem. 

Ao observar a Figura 4, fica perceptível tal problemática.  A imagem traz a visão 
para o Monte Bom Jesus a partir da BR-232 sentido Recife-Caruaru e retrata o Mon-
te Bom Jesus disputando a posição de destaque no horizonte com os espigões. No 
que se refere ainda à vista em questão, é importante acentuar o bairro onde estão 
situadas às edificações contidas na imagem, correspondente ao Indianópolis, ig-
ualmente incluído na ZR3, desta forma também predisposto à verticalização.

 

Figura 4 – Monte Bom Jesus visto da BR – 232, sentido Recife-Caruaru. Foto: 
Joyce Silva, 2016.

Num passado bem próximo, quando o trem era o principal meio de 
transporte, a visão do Morro Bom Jesus[4] era o que antecedia a curva da 
saudade, sinalizando o fim da jornada dos viajantes (GALVÃO, TORRES, 
2007, p.17 grifo autores).

O Monte Bom Jesus anunciando Caruaru, simbolizando a cidade, assim Ivan Gal-
vão e Heleno Torres (2007) o descrevem no prefácio de seu livro, pensamento 
compartilhado no imaginário comum da cidade. Mas ficará então esse icônico 
personagem caruaruense perdido em meio aos edifícios? É o que indicam as per-

[4]  Após a instalação do 1º Comando Itinerante Integrado em 18/09/2011, ação que 
fazia parte do programa Pacto Pela a Vida do governo do estado de Pernambuco, com 
intuito de combater a violência e tráfico de drogas no local e restabelecer o Monte 
como ponto turístico. O até então Morro Bom Jesus, passou a ser denominado Monte 
Bom Jesus, devido à associação do nome morro a pobreza, violência e tráfico de 
drogas. 
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spectivas do mercado da construção civil aliadas ao modo como têm sucedido as 
edificações dessas obras. 

A partir de 2015 a crise economia brasileira e incertezas políticas ocasionaram 
em uma queda no crescimento do mercado imobiliário nacional[5], crise esta que 
alcançou a cidade de Caruaru e gerou uma diminuição no ritmo de construção de 
edifícios verticais no município. No entanto o mercado mostra sinais da retoma-
da das atividades, com um aumento de 6% nas vendas de produtos destinados 
a construção civil no ano de 2017, em relação ao ano anterior[6].  As palavras do 
corretor de imóveis Thiago Alves, exemplificam a visão compartilhada por mui-
tos empresários do ramo imobiliário e construção civil acerca de Caruaru, “Hoje, 
a cidade possui uma infraestrutura de metrópole, com grandes supermercados, 
escolas, faculdades e shopping center, além do polo têxtil. O mercado imobiliário 
enxergou na cidade potencial de sobra para investir”[7], indicando prosseguimento 
das atividades na cidade.

Vale ainda salientar que o Plano Diretor vigente data 2004, período no qual o pro-
cesso de verticalização principiava vindo a se desenvolver significativamente entre 
os anos de 2010 a 2015, logo não há nenhuma legislação limitando o gabarito em 
pontos estratégicos da cidade. Acarretando desta forma um caráter de urgência 
para a criação de ações efetivas gerenciadoras da construção dessas edificações, 
com o intuito de resguardar as visadas mais significativas culturalmente para o 
Monte Bom Jesus. Com o propósito de evitar que cenas como a retratada na Figu-
ra 3 (ver página 12) não se torne uma realidade por toda a cidade.

[5]  O auge e a queda do mercado imobiliário em uma década. G1. Disponível em: http://
glo.bo/1SETJV3. Acesso em : 31 mar. 2018.
[6]  Setor de construção civil apresenta melhora em Caruaru. NE10. Disponível em: http://
noticias.ne10.uol.com.br/interior/agreste/noticia/2018/01/23/setor-de-construcao-civil-apresenta-
melhora-em-caruaru-722515.php. Acesso 31 mar. 2018.
[7] Verticalização no interior de Pernambuco. Diário de Pernambuco. Disponível 
em: https://diariodepernambuco.lugarcerto.com.br/app/noticia/noticias/2017/05/12/interna_
noticias,45840/verticalizacao-no-interior-de-pernambuco.shtml.  Acesso 31 mar. 2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A paisagem urbana passa por transformações contínuas, sendo seus valores e 
significados provenientes dessas mudanças, a verticalização corresponde a uma 
das modificações mais expressivas, um processo inevitável na atual concepção de 
desenvolvimento urbano. Porém, no que diz respeito a Caruaru este fenômeno 
ameaça a perda de um elemento característico e simbólico da paisagem, o Monte 
Bom Jesus.

O Monte Bom Jesus compõe a paisagem, sua imagem despontando no horizonte 
anuncia a cidade, desperta um sentimento de aconchego, sinaliza o fim da viagem. 
Um marco, parte integrante da identidade da cidade, esse elemento morfológico 
geográfico simboliza Caruaru. Marcando não apenas a paisagem, mas também 
a história e cotidiano de inúmeros moradores e visitantes. Corresponde assim, a 
um patrimônio cultural da cidade, sendo importante sua preservação a fim res-
guardar valores e significados constituintes da identidade caruaruense para as 
gerações futuras. 

Por isso, repensar o modo como estão ocorrendo as modificações na paisagem, 
a maneira como os edifícios verticais vem sendo implantados e o impacto por 
eles ocasionados é de suma importância. Bem como é necessário à elaboração 
e execução de medidas efetivas para de salvaguardar o Monte Bom Jesus como 
elemento característico da cidade. E que este símbolo caruaruense outrora pro-
tagonista da paisagem não se perca em meio aos edifícios.
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RESUMO 
Durante a primeira metade do século XVII uma parte significativa do Brasil foi 
ocupada por holandeses que ali estabeleceram, sob o poder das armas, o que 
poderia ter vindo a se constituir em uma colônia, distinta da portuguesa de então. 
O território ocupado chegou a se estender do Maranhão (2º 24’N/44° 24’W) até o Rio 
São Francisco (10°29’N / 36°25’W). A ocupação que começou pela capitania de maior 
expressão econômica e política, Pernambuco; estendeu-se ao longo do litoral. Ao 
sul das terras conquistadas, concentrava-se o que restara da Resistência ao invasor, 
basicamente grupos que constituíam companhias de emboscadas, algo reforçados 
por um “terço” de mercenários napolitanos, enviados pelo governo hispânico. 
Também a Sul, situava-se Salvador, a sede do Governo Geral do Brasil. Um pequeno 
povoado de então, Porto Calvo, representava o ponto de convergência dos caminhos 
que ligavam Olinda, a antiga sede de Pernambuco, a Salvador, de onde a resistência 
esperava reforços.   E a povoação de Porto Calvo se viu envolvida por uma série de 
obras de defesa, de pequeno porte, nas quais, ao longo do tempo, se alternavam 
as bandeiras hispânica e holandesa. Inicialmente, com o povoado instalado em 
uma elevação, os luso-brasileiros cuidaram de fortificar o centro da povoação 
onde estavam as igrejas. E em uma ilha fluvial, ao pé da povoação, os holandeses 
construíram um fortim em terra, referido como F Bass. Ao que parece, aquele 
fortim não chegou a trocar fogo com o inimigo, e em pouco tempo foi abandonado. 
Esquecido da documentação histórica, o fortim de terra foi aos poucos sendo 
arrasado, destruído pelas intempéries, chegando mesmo suas formas a imiscuírem-se 
com a topografia da ilha. 

Uma pesquisa arqueológica de reconhecimento identificou as formas remanescentes, 
de uma estrutura de defesa construída em terra, dando início a um projeto de 
escavação e restauração.

É este projeto, em vias de conclusão, que é apresentado e discutido neste trabalho. Os 
resultados alcançados através da escavação arqueológica permitem se afirmar que 
se trata de uma estrutura de defesa regular constituída por quatro meios baluartes, 
com flancos no sentido anti-horário, cercada por fosso duplo. Suas características, 
tais como ausência de estruturas internas e mesmo de porta de acesso o 
caracterizam tecnicamente como um fortim. 
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O resgate desta estrutura de defesa é particularmente importante pois, no Brasil 
se constitui no único exemplar remanescente conhecido de um fortim em terra, um 
tipo de arquitetura militar que foi comum. Um outro aspecto a ser considerado, é o 
fato de ser uma obra em terra, que foi comum no Brasil sobretudo até o século XVII, 
mas que foi paulatinamente sendo substituída por obras em alvenaria de pedra. 
Os poucos remanescentes de fortes em terra se encontram praticamente destruídos 
ou muito danificados, sendo, portanto, uma estrutura já rara. Por fim, temos que 
considerar o fato deste ser um raro e talvez o último representante das obras de 
defesa construídas pelos holandeses em terras do Brasil, que ficou preservado.

Palavras-Chave: Fortim de terra, resgate arqueológico, fortificação holandesa, 
patrimônio militar, arqueologia de fortificação, arqueologia histórica, arqueologia 
militar, holandeses no Brasil.

Durante a primeira metade do século XVII uma parte significativa do Brasil foi 
ocupada por holandeses que ali estabeleceram, sob o poder das armas, o que 
poderia ter vindo a se constituir em uma colônia, distinta da portuguesa de então. 
O território ocupado chegou a se estender do Maranhão (2º24’N / 44°24’W) até 
o Rio São Francisco (10°29’N / 36°25’W). A ocupação que começou pela capitania 
de maior expressão econômica e política, Pernambuco; estendeu-se ao longo do 
litoral

Ao sul das terras conquistadas, concentrava-se o que restara da Resistência ao 
invasor, basicamente grupos que constituíam companhias de emboscadas, algo 
reforçados por um “terço” de mercenários napolitanos, enviados pelo governo his-
pânico. Também a Sul, situava-se Salvador, a sede do Governo Geral do Brasil. Um 
pequeno povoado de então, Porto Calvo, representava o ponto de convergência 
dos caminhos que ligavam Olinda, a antiga sede de Pernambuco, a Salvador, de 
onde a Resistência esperava reforços. E a povoação de Porto Calvo se viu envolvi-
da por uma série de obras de defesa, de pequeno porte, nas quais, ao longo do 
tempo, se alternavam as bandeiras hispânica e holandesa. Inicialmente, com o po-
voado instalado em uma elevação, os luso-brasileiros cuidaram de fortificar o cen-
tro da povoação onde estavam as igrejas. A velha igreja de N.S. da Apresentação 
foi fortificada e transformada no que se denominou Forte do Bonsucesso.  Tam-
bém se fortificou a igreja nova, e foram construídos dois redutos em elevações 
próximas à povoação.   Todas construídos em pontos elevados.    Os altos que in-
tegram Porto Calvo são praticamente circundados por rios.   Para as terras baixas 
de seu entorno convergem quatro rios e muitos riachos, seus afluentes.   O mais 
importante é o Rio Manguaba que chega ao oceano após cerca de 95 km de um 
curso meandrante que circula entre montes cobertos por canaviais, ou por densas 
florestas.   Este rio apesar de suas muitas curvas e voltas era talvez no século XVII 
a melhor “estrada” de acesso ao mar.   Apesar de ser conhecido à época também 
como Rio das Pedras, era basicamente pelo Manguaba que circulavam as riquezas 
da terra, o açúcar produzido nos engenhos de Porto Calvo, e toda sorte de merca-
dorias que subiam o rio.   Por terra, as estradas que convergiam para Porto Calvo 
eram transitadas sobretudo na estação seca; nas invernadas tornavam-se muito 
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penosas, difíceis, lamacentas, com muitos cursos d’água para atravessar.  Grandes 
charcos se formavam nas terras baixas que circundavam a povoação.

Por diversas vezes a povoação de Porto Calvo foi alvo de investidas holandesas.   
Assim outras tantas vezes a povoação foi retomada pelos luso-brasileiros ou mes-
mo abandonada pelos batavos. Deste modo, ali alternaram-se as bandeiras em 
1634, em 1635, em 1635, em 1635 novamente, em 1636, em 1637 e por fim em 
1645, quando volta definitivamente para o controle luso-brasileiro.   Do ponto de 
vista bélico o episódio mais contundente ocorreu em 1637, quando o recém-che-
gado Governador holandês, Maurício de Nassau, numa grande demonstração de 
força investe contra Porto Calvo, com todo seu exército.   Todos os grandes co-
mandantes de então participaram do assédio a Porto Calvo: Schkoppe, Arcisze-
wski, com as tropas de terra; e as de mar, vindos pelo rio, sob o comando do 
Almirante Lichthardt

Deste assédio à povoação, foi preservada uma iconografia que acompanhava um 
‘panfleto’[1] descrevendo as posições das tropas e seus movimentos. Posiciona-
dos inicialmente nas terras baixas, os holandeses buscam gradativamente acer-
carem-se da povoação e mantê-la sob sítio.

[1]  [Panfleto] Auctentijck Verhael van de Belegheringhe ende veroveringhe van Porto Calvo ... 
[História resumida e autêntica do cerco e captura de Porto Calvo ...], [panfleto], Ian van Hilten, 
[livreiro], Amsterdam, Holanda, 27/6/1637. Scheepvaartmuseum, Amsterdam, Holanda. 
Visualização [e download] do panfleto van Hilten: 
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=101001434, acesso em 
10/6/2016.  

Figura 1 - Cerco e captura de Porto Calvo - Crestofle d’Artischau Arciszewski (1637).

A pesquisa arqueológica realizada na bacia do Rio Manguaba e em particular no 
entorno de Porto Calvo pôs à mostra a extensão do passivo em relação às áreas 
consideradas de potencial arqueológico.   Antigas edificações mal ou pouco con-
servadas até recentemente, têm sido irremediavelmente destruídas, cedendo es-
paço a novas formas de exploração do terreno, antes que qualquer estudo o tenha 
registrado.   Mais recentemente o entorno de Porto Calvo tem sido alvo de profun-
das modificações em termos de uso do solo.  Vastas extensões têm sido terrapla-
nadas, com cortes e aterros, alterando as áreas alagáveis.   Uma destas áreas que 
estão sendo terraplanadas corresponde provavelmente àquela onde teria ocor-
rido a batalha de Comandatuba. Novas estradas, novos loteamentos surgem no 
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entorno da cidade, área que foi palco das manobras holandesas que culminaram 
com a tomada da então Povoação.   E os velhos redutos que deram apoio à defesa 
da povoação, muitos arrasados logo após os combates, restaram como cicatrizes 
no terreno, que pouco a pouco vão sendo inadvertidamente destruídos, talvez por 
não serem identificados, por não serem reconhecidos.   A prospecção arqueológi-
ca trazendo à tona sua localização, seus contornos, representa um primeiro passo 
para o resgate da memória alagoana dos tempos em que os flamengos buscaram 
se estabelecer nesta terra. 

Figura 2 - Vista aérea da área, onde se observa as marcas no terreno que registram o forte. Foto de Yuri 

Menezes, Arqueolog Pesquisas.

Dentre os resultados apresentados pela pesquisa realizada na bacia do Rio Man-
guaba, por nossa equipe, está a localização e identificação de um reduto em terra 
na Ilha do Guedes, uma ilha fluvial ao pé de Porto Calvo.   Esta pequena fortificação 

é até o momento a única estrutura fortificada preservada morfologicamente no 
Estado de Alagoas.   No Relatório daquela pesquisa chamamos a atenção para a 
necessidade de uma ação imediata por parte do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN/AL) para garantir a sua sobrevivência, o que agora se 
dá através do Projeto de Pesquisa arqueológica e restauração do fortim (reduto) 
da Ilha do Guedes, em Porto Calvo, Alagoas.

Duas questões básicas se puseram no estudo deste fortim na ilha do Guedes, em 
frente a Porto Calvo.   Inicialmente sua identificação cronológica e sob qual ban-
deira foi construído; em segundo lugar, considerando seu estado de abandono e 
os efeitos da erosão a que foi submetido, identificar sua morfologia original, com 
suas distintas áreas funcionais.  

No que se refere à identificação cronológica e de seus construtores, buscou-se in-
formações em fontes documentais históricas, tanto primárias quanto secundárias.   
Tais fontes incluíram além dos textos, a iconografia que trata da área; tanto fontes 
cartográficas quanto desenhos, gravuras, que se buscou reunir e avaliar.

Embora se disponha de mapas e plantas que tratam das costas brasileiras desde 
as primeiras incursões europeias, é no século XVII que se detalha mais o mun-
do americano conhecido dos europeus.   Em particular o Nordeste do Brasil, as 
chamadas capitanias do Norte.   E é justo deste período, os conflitos, as batalhas 
pela posse da terra.   Inicialmente contra os nativos do Brasil, isto já desde o século 
XVI, e em seguida contra o exército holandês sob o comando da Companhia das 
Índias Ocidentais.    

Por outo lado, o cuidado para com a defesa da terra cabia, de início, aos donatári-
os, que dividiam a responsabilidade com os sesmeiros, com os senhores de terras 
e de engenhos.  E este cuidado nem sempre foi muito efetivo.   Até o primeiro quar-
tel do século XVII o principal porto de Pernambuco, grande exportador de açúcar, 
não contava efetivamente com um sistema defensivo.   Apenas dois fortes, já anti-
gos e possivelmente mal armados, defendiam a entrada do porto.   O que dizer de 
outros portos menores, ao longo da imensa costa.   Na realidade, é com a invasão 
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holandesa, no segundo quartel do XVII, com a tomada de Olinda, que o problema 
da defesa se torna iminente; que se busca construir fortificações.   Foi assim com 
o Forte Real do Bom Jesus na várzea do Capibaribe, com as defesas de Nazaré, no 
Cabo de Santo Agostinho, e algumas outras fortificações dispersas ao longo da 
costa, em sua maioria estruturas de campanha, construídas às pressas.   E passo 
a passo as tropas holandesas se assenhoram das terras e haveres da população 
luso-brasileira.   Àquela época, Portugal se encontrava sob a coroa de Espanha, 
envolvida em sérios conflitos na Europa e desfrutando do ouro e da prata andinos.   
Pouca assistência teria prestado para garantir a colônia atlântica da América.   O 
novo Comandante geral das tropas chegou ao Brasil em novembro de 1635, trazia 
a incumbência de deter o avanço holandês.   Rojas y Borja, contava para tanto com 
as tropas do Conde de Bagnolo, militar italiano a serviço da Espanha.   Era ainda 
recente a instalação de um forte em Porto Calvo, o Forte do Bonsucesso[2], con-
struído em torno da antiga igreja da povoação.   Mais tarde (1637) dois redutos[3] 
foram ainda erguidos, sobre dois outeiros a oeste da povoação, possivelmente 
fechando o acesso por terra.   No período das chuvas o caminho que passava por 
Porto Calvo representava o único acesso viável entre Pernambuco e a Bahia.   E, 
como foi visto, Porto Calvo, a partir de 1634 foi campo de frequentes conflitos, de 
sucessivas tomadas e retomadas ente as forças luso-brasileiras e holandesas, até 
ser reconquistada pelas tropas de Nassau, em 1637.

Considerando este contexto histórico, as fontes buscadas para a identificação do 
fortim localizado na Ilha do Guedes voltaram-se para o período compreendido 
pela ocupação holandesa do Brasil.

[2]  O Forte de Bom Sucesso do Porto Calvo remonta a uma fortificação de campanha 
erguida no contexto da segunda das Invasões holandesas do Brasil (1630-1654) pelo conde 
de Bagnoli em 1634, por determinação do Superintendente da Guerra da Capitania de 
Pernambuco, Matias de Albuquerque (c. (1590-1647)
[3]  Os dois redutos nos outeiros foram construídos em 1637 por Bagnuolo as pressas com 
a noticia da chegada e marcha de Nassau a Porto Calvo

Foram estudados os diferentes relatórios holandeses, vários dos quais relacio-
nam nominalmente cada uma das fortificações existentes no período relatado. 
Em nenhum deles se encontrou mencionado o F Bass.  Todavia é provável que 
algumas fortificações, que ao longo do tempo perderam sua função estratégica 
ou se mostraram por demais dispendiosas em sua manutenção e por isso foram 
abandonadas, tenham deixado de ser mencionadas. É o caso do Fortim dos Mar-
cos, referido apenas em um dos Relatórios holandeses, conhecidos.

Neste período as fontes iconográficas basicamente se concentram no material 
produzido pelos holandeses, mormente no período entre 1637 e 1644, além das 
obras posteriores que se utilizaram dos apontamentos e esboços produzidos no 
período citado.

É deste período a elaboração de vários conjuntos de mapas (tanto hidrográficos 
quanto terrestres) da região conquistada.  O Governador holandês, Conde Mauri-
cio de Nassau, trouxe consigo um grupo de especialistas contratados para docu-
mentar a conquista holandesa, dentre eles o cartógrafo Georg Marggraf, autor do 
mapa Brasilia Qua Parte Paret Belgis, considerado “como o mais preciso, detalhado 
e completo entre eles, o mapa Brasilia Qua Parte Paret Belgis (BQPPB), de Georg 
Marggraf, publicado em 1647”.

Considerando a janela cronológica apontada pela fonte iconográfica, concen-
trou-se a busca nas fontes textuais, ao período compreendido entre 1634 e 1670, 
quando são elaborados e publicados os trabalhos sobre o Brasil, pelos artistas 
trazidos pelos neerlandeses.

A pesquisa realizada em arquivos holandeses e outras fontes pelo Professor B. 
Teensma, levou-o a identificar em uma das cópias que se encontra atualmente na 
Biblioteca do Vaticano[4], uma referência cartográfica a um fortim na ilha fluvial do 
Manguaba, em posição condizente com aquela do fortim localizado arqueologica-

[4]  Mapa Pharnambocque, da Biblioteca Apostolica Vaticana disponível em http://vatlib.it/
view/MSS_Reg.lat2106/0093
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mente.  Atualmente a informação trazida pela arqueologia e pela documentação 
iconográfica foi incorporada ao BQPPB[5].   Trata-se do F Bass, como é referido na 
cartografia identificada. 

A documentação cartográfica aponta para a presença de uma fortificação naquela 
ilha, durante o período de ocupação holandesa, mas não indica exatamente sua 
cronologia nem bandeira.   Observando-se as posições das diferentes fortificações 
construídas pelos portugueses no Brasil neste período, percebe-se claramente 
que teria havido uma preferência por fortificar-se locais elevados (quando havia 
a possibilidade).   Por outro lado, a tradição holandesa, pelo menos durante a 
ocupação das terras do Brasil, parece se voltar para os locais próximos a água, os 
pontos baixos.

Por outro lado, existe uma referência textual que informa sobre a ocupação 
holandesa de Porto Calvo, em 1635, quando o Almirante Lichthardt, tendo toma-
do a povoação, lá mandara construir um forte de terra[6].   Ademais, observa-se na 
iconografia que retrata o cerco de Porto Calvo (Figura 1), que a frota holandesa se 
encontra aportada nas margens da ilha (atual Ilha do Guedes), onde se encontra-
vam acampadas também as tropas de Lichthardt, certamente conhecedor da ilha 
desde 1635, quando comandou a tomada de Porto Calvo.

Considerando as técnicas tradicionais de construção de fortes, podemos admitir 
que a escolha do terreno, do local de instalação, buscasse um ponto do terreno 
com visão do ponto onde se esperava o assédio inimigo.   Havia que se consid-
erar ainda as armas que seriam ali utilizadas e seu alcance.  As margens do Rio 
Manguaba, em muitos trechos, são dominadas por terras baixas, assomadas pe-
las águas durante os períodos das chuvas.   Mesmo durante o estio, muitas delas 

[5]  PEREIRA, Levy. Georreferenciamento do mapa do Brasil Holandês de George 
Marcgrave, o BRASILIA QUA PARTE PARET BELGIS. [Arquivos para instalação no Google 
Earth. In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Laboratório 
de História Social (LHS), Universidade de Brasília. (BQPPB)
[6]  Ver CALADO, Manuel. O Valeroso Lucideno

se mostram alagadiças, permanentemente úmidas e lamacentas, o que dificulta 
o deslocamento. Na Ilha do Guedes, se pode observar em grande parte de seu 
entorno este quadro.   O centro da ilha, no entanto, apresenta terras mais altas 
e historicamente livres de inundações durante períodos de chuvas normais.  Na 
área onde o forte foi assentado o terreno é firme e livre das cheias normais do rio.   
Praticamente a metade de seu entorno, entretanto, é cercado por terras baixas, 
inundáveis durante as cheias, e cujo acesso, mesmo nas estiagens, pode se tornar 
difícil, face o solo lamacento.   

Outro aspecto importante em termos do local escolhido para o assentamento 
do forte é a visão que desfruta de uma das curvas do rio.   O Rio Manguaba é 
navegável desde o litoral até Porto Calvo. A partir dali se torna estreito, com corre-
deiras. Uma embarcação que chegasse a Porto Calvo, necessariamente teria que 
voltar, descendo o rio, sem outra rota alternativa.   Assim para se evitar um ataque 
pelo rio, como aquele que aconteceu em 1637, cumpria contra-atacar a frota inva-
sora em um ponto no qual estivesse com capacidade de manobra restrita, e mais 
ainda com sérias restrições de emprego de sua artilharia.   O ponto escolhido na 
ilha do Guedes atendia a estas características: a largura do rio naquele ponto di-
ficultaria severamente uma manobra, sobretudo de embarcações a vela.  A curva 
do rio naquele ponto colocaria a embarcação diretamente aproada para o forte 
sem capacidade de uso de qualquer artilharia de costado que possuísse, e ao alca-
nce da artilharia do forte.   Deste modo aquele é um ponto estratégico de defesa 
para o caso de um ataque com base fluvial. 

A pesquisa arqueológica concentrou seus esforços no sentido de entender detal-
hadamente cada uma das estruturas do fortim, buscando inicialmente reconstitu-
ir graficamente suas formas originas.  Neste sentido, foram consideradas as áreas 
funcionais básicas da estrutura de defesa, que puderam ser a priori identificadas.

Como não se dispunha de uma planta ou desenho que permitisse conhecer a 
planta do forte, tomou-se por base a reconstituição apontada pelo modelo dig-
ital de terreno (MDT) obtido a partir da fotogrametria do terreno.  Assim, sobre 
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o modelo foram traçados tentativamente as linhas básicas da fortificação.   Esta 
planta preliminar serviu de base para a localização dos cortes, de estruturas e de-
mais eventos que vieram a ser identificados, até que se tornou possível traçar-se 
a planta do forte com base nos resultados arqueológicos.

O modelo de elevação produzido a partir da aerofotogrametria da área permitiu 
estabelecer-se graficamente as curvas de nível, que por seu turno forneceram o 
ponto de partida para se buscar reconstituir o perfil da fortificação.   Foi utiliza-
da nesta reconstituição as curvas de 0,5m de equidistância, o que permitiu uma 
reconstituição não apenas da fortificação, mas de sua relação com o terreno cir-
cundante.

Esta reconstituição não representa o perfil do forte quando construído ou em 
uso, mas seu perfil após os longos anos de abandono e sujeição aos agentes de 
desgaste. Analisando-se os perfis e considerando as técnicas tradicionais de con-
strução de fortes em terra foi possível identificar aquelas feições que teriam sido 
prioritariamente submetidas a um processo erosivo, assim como aquelas nas 
quais o processo deposicional seria predominante.

Ainda com base nos perfis e planta preliminarmente levantados, foram consid-
eradas no Forte Bass, a nível macro, as seguintes áreas funcionais: praça de ar-
mas, parapeitos, baluartes, fosso, (escarpa e contra-escarpa) e a esplanada.

Os mapas de danos (decorrentes sobretudo da bioturbação e da ação antrópica 
direta) elaborados, sobrepostos à reconstituição gráfica, permitiu identificar-se al-
terações na morfologia da estrutura fortificada e por consequência estabelecer 
uma maior aproximação às suas feições primitivas.   A bioturbação identificada se 
concentra principalmente na ação dos grandes formigueiros de saúvas (Atta sp.) 
que além de criar bolsões vazios no solo, deformam as superfícies com o aporte 
de material do interior da terra.  Outros agentes também se fizeram presentes, 
desde cupins de solo (Coptotermes gestroi), a tatus (possivelmente diferentes 
gêneros da Família Dasypodidae), com suas galerias. O criatório de gado vacum 
historicamente reconhecido nas terras alagoanas, ainda permanece como uma 

das atividades econômicas da área.   A ilha do Guedes, embora ali tivesse por al-
gum tempo sido plantado arroz nas áreas baixas e sujeitas a inundações, tem sido 
ocupada até os dias atuais como pasto. O pisoteio do gado compacta fortemente 
o solo, mormente quando úmido.  E o interior do antigo Forte Bass, elevado e ven-
tilado, parece ter servido de local de dormida para o gado.   Em seus deslocamen-
tos, o gado costuma utilizar as mesmas trilhas, o que também contribui para o 
desgaste do terreno e a formação de marcações na superfície.   Ou seja, contribuiu 
na deformação do terreno, na mutilação do forte. 

Na análise de uma estrutura abandonada, com evidências de desgaste, mutilações, 
é necessário considerar-se dois momentos, o construtivo, e o de desgaste ou de 
destruição. Esta perspectiva foi mantida ao longo de todo o processo analítico.

Assim a escavação arqueológica partiu do pressuposto que dois processos natu-
rais de remodelamento do terreno teriam atuado sobre as estruturas daquele 
forte construído em terra: a erosão e a deposição.   Tais processos tendem a apla-
nar as superfícies, transferindo o material das cotas mais altas para as mais baix-
as.  As cotas mais altas, submetidas ao processo de arrasamento, mais raramente 
guardam testemunhos de suas antigas formas.   As cotas mais baixas, ao contrário, 
por receber a deposição de outros materiais, frequentemente preservam seus an-
tigos contornos.   Isto em uma ótica genérica.   Certamente o processo erosivo/
deposicional não é homogêneo nem tampouco linear, comportando muitas vezes 
alternância de fatores em um mesmo ponto.   Assim, considerando teoricamente 
um modelo erosivo/deposicional, podemos admitir que o processo de desgaste a 
que foi submetido o forte abandonado tenderia a arrasar seus topos, baluartes, 
parapeitos, e a entulhar as áreas mais baixas como a praça de armas, e os fossos.

Deste modo, a escavação arqueológica encetada teve como objetivo inicial esta-
belecer os limites precisos entre as diferentes áreas funcionais, admitindo a priori 
que, a partir do estabelecimento dos limites (contatos entre as camadas) se pode-
ria delinear com maior precisão suas formas, mormente nas áreas deposicionais.
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Estabelecidas as feições da superfície remanescente através do estudo dos perfis, 
buscou-se apreender através da escavação as camadas que constituíam cada área 
identificada.   A estratigrafia resgatada através da escavação arqueológica permi-
tiu estabelecer-se uma clara distinção entre o terreno local sobre o qual foi instala-
do o fortim, e as camadas de aterro agregadas ao terreno de modo a constituir-se 
as formas desejadas.

Figura 3 - Vista do fortim e seu entorno, entre as curvas do rio e ao pé de Porto Calvo. Foto Yuri Menezes, 

Arqueolog Pesquisas.

O estudo das camadas presentes no interior da praça de armas permitiu inicial-
mente identificar-se a cota original do terreno.   Considerando a topografia geral 
da área, identificou-se que o local escolhido para o assentamento do forte, estava 
entre as cotas mais altas da ilha.   Esta cota era provavelmente menos alta do que 
o que pretendiam, como indica o aterro que elevou a cota da praça de armas.   Ob-
servou-se ainda que possivelmente o terreno disponível era menor do que aquele 

necessário ao projeto.   Provavelmente importava sobretudo a posição em relação 
à curva do rio e a distância, a ser vencida pelas armas.  

Tem-se, deste modo, que o terreno disponível (em termos de situação e de cotas) 
se mostrara insuficiente para a obra pretendida.   Assim, para a implantação do 
forte a área foi em parte aterrada, de modo a comportar o conjunto.   Assim, um 
dos baluartes e parte da praça de armas foram construídos na área aterrada.   Do 
mesmo modo, todo o parapeito foi construído com material proveniente da es-
cavação do fosso.

A inexistência de vestígios de faxina sobre o parapeito, ou mesmo de quaisquer 
indícios da presença de canhoneiras, e ainda a ausência de uma banqueta em sua 
base, nos induz a pensar na possibilidade do parapeito ter sido de altura reduzida 
(com canhões atirando à barbeta).   Outra possibilidade seria o uso de cestões, 
que impediriam a visão da praça de armas a partir da esplanada, permitindo, ao 
mesmo tempo, com sua mobilidade, criarem-se canhoneiras nas cortinas. 

Considerando-se que o fosso que contorna externamente a fortificação lhe acen-
tua as formas e expõe suas escarpas, e considerando ainda que o fosso tende 
a ser o grande depositário dos sedimentos que se deslocam com a erosão, há 
que se entender seu potencial como elemento de definição do delineamento das 
formas externas da fortificação. Nestes termos buscou-se inicialmente identificar 
a espessura do pacote sedimentar ali depositado, para em seguida resgatar-se o 
perfil da deposição.  

Apesar da largura do fosso não ser muito ampla, a profundidade que atinge torna 
suas escarpas muito íngremes, sobretudo por apresentar em seu interior uma es-
trutura divisória que o estreita ainda mais, constituindo um fosso duplo.  Ao longo 
de toda sua extensão o fosso é duplo e a estrutura divisória acompanha na forma 
os baluartes e flancos.

A utilização de novas tecnologias no auxílio da pesquisa arqueológica tem apre-
sentado bons resultados. A utilização da termografia durante as escavações 
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auxiliou na retirada de dúvidas sobre as camadas arqueológicas, principalmente 
naquelas onde a coloração e textura entre o terreno local e o derramamento de 
sedimentos se assemelhavam.

A estrutura fortificada não apresenta evidências de porta de acesso ou de outras 
estruturas externas de defesa além do fosso duplo.  Na praça de armas não existe 
evidências de quaisquer construções como casa de pólvora ou depósito de palam-
entas ou mesmo quartéis. Tampouco foram encontrados registros de estruturas 
de plataformas para canhões.

No que tange aos trabalhos arqueológicos de laboratório, o material móvel res-
gatado é extremamente parco, em contraposição ao material estrutural do for-
tim.   Por sua própria funcionalidade, os fortins não pressupõem uma ocupação 
diuturna.   Antes são ocupados apenas por ocasião de um embate iminente. Ali 
também não estão previstos armazenamento seja de víveres, seja de munições, 
o que justifica a praticamente ausência de materiais móveis no interior do fortim.   
Se quantitativamente o material foi escasso, do ponto de vista qualitativo, bem 
reflete o uso de época.   Os barris, utilizados à larga no transporte seja de víveres, 
seja de munições foi representado por um de seus aros de ferro encontrado na 
escavação.   Exemplares de aramas brancas – piques; e ainda instrumento de tra-
balho certamente utilizado na construção do fortim em terra: uma pá de sapa.     O 
escasso material da tralha de cozinha, está representado por fragmentos de pan-
elas de barro cujo uso se estende no tempo, e perpassa etnias do mundo colonial 
e mesmo posterior.   Ou seja, representam tecnologia e formas utilizadas tanto pe-
los da terra quanto por holandeses que se apropriavam da tralha local.  Por outro 
lado, tanto as tecnologias oleiras presentes no mundo colonial, quanto as formas 
produzidas atravessaram os séculos, perpetuando-se até os dias atuais.   Assim, 
pelo menos grande parte de fragmentos de louça de barro domésticas (sobretudo 
panelas) provêm de ocupações mais recentes, o que se confirma pela estratigrafia 
dos achados.   Isto é, acumularam-se de permeio com os sedimentos que cobri-
ram as estruturas do fortim, depositados ao longo do tempo.

Figura 4 - Vista do fortim após a escavação arqueológica. Foto Yuri Menezes, Arqueolog Pesquisas.

Este projeto se encontra em vias de conclusão, e os resultados até então alcança-
dos através da escavação arqueológica permitem se afirmar que se trata de uma 
estrutura de defesa regular constituída por quatro meios baluartes, com flancos 
no sentido anti-horário, cercada por fosso duplo. Suas características, tais como 
ausência de estruturas internas e mesmo de porta de acesso o caracterizam tecni-
camente como um fortim. 

O resgate desta estrutura de defesa é particularmente importante pois, no Bra-
sil se constitui talvez, no único exemplar remanescente conhecido de um fortim 
seiscentista, um tipo de arquitetura militar que foi comum. Um outro aspecto a 
ser considerado, é o fato de ser uma obra em terra, que foi também comum no 
Brasil sobretudo até o século XVII, mas que, paulatinamente, foi sendo substituída 
por obras em alvenaria de pedra. Os poucos remanescentes de fortes em terra se 



3798 3799

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

encontram praticamente destruídos ou muito danificados, sendo, portanto, uma 
estrutura já rara. Por fim, temos que considerar o fato deste ser um raro e talvez 
o último representante preservado das obras de defesa construídas pelos holan-
deses em terras do Brasil.
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RESUMO
Quando se fala em paisagem, pensa-se primeiramente naquilo que se manifesta 
como visível: a arquitetura tradicional, os monumentos e esculturas, a vegetação 
e os acidentes geográficos, o poente e nascente do sol. Contudo, a paisagem não 
é algo que pode ser reduzido àquilo que se vê. O ambiente humano, formado 
por componentes que interagem entre si, também é composto por sons, ritmos 
e silêncios que, juntos, constroem composições no tempo e no espaço, dotadas 
de idiossincrasias e que terminam por formar paisagens sonoras (soundscapes) 
típicas e de grande relevância cultural. Destacam-se, a título de exemplo, os sinos 
de Westminster, os chamados à prece dos minaretes, o canto dos pássaros nativos 
e o som do vento sobre as árvores como fenômenos notáveis, de origem humana 
ou natural, que integram o conjunto paisagístico de seus locais, sendo elementos 
indissociáveis da identidade cultural do meio ambiente. No entanto, como tais 
paisagens também são suscetíveis às alterações e deteriorações decorrentes da 
atividade humana, a exemplo da poluição sonora, faz-se necessária a sua proteção. 
Tendo em vista que o direito apresenta-se como instrumento essencial para a 
tutela de interesses coletivos numa sociedade cada vez mais complexa, na qual 
as mudanças bruscas tendem a modificar e deteriorar as paisagens, é necessário 
apresentar respostas aptas a preservar o patrimônio paisagístico. Destarte, a 
presente proposta de comunicação busca investigar o conceito de paisagem sonora 
e como vem sendo feita a sua proteção no ordenamento jurídico brasileiro e em 
demais sistemas de direito comparado.

Palavras-chave: paisagem sonora; proteção jurídica; patrimônio cultural; direito 
comparado; direito internacional.
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1. Introdução
A paisagem, à primeira vista, parece ser exatamente aquilo que se vê: um conjunto 
dos elementos – naturais ou não – que podem ser observados num espaço exteri-
or e que neste constituem uma vista, um cenário, e um ambiente. Reduzir, no en-
tanto, a paisagem tão somente àquilo que a visão interpreta é um equívoco, pois 
trata-se de um fenômeno complexo e polissêmico em sua essência: seus diversos 
elementos concebem experiências sensoriais que não se limitam à vista, podendo 
também ser percebidas pelo tato, pelo olfato – e pela audição.

Como parte integral do meio ambiente, todas as paisagens estão sujeitas às trans-
formações do mundo; sejam estas decorrentes do vagaroso processo de modifi-
cação imposto pela natureza ou da ação da humanidade sobre a terra. A título de 
exemplo, o desmatamento de áreas verdes (habitat da fauna e flora, elementos 
naturais ricos na composição dos sons de suas regiões), a transformação dos cam-
pos em áreas urbanas, o desequilíbrio na vida animal e até a mudança dos cos-
tumes da sociedade, que abandona os sinos de igrejas ou chamados à prece dos 
minaretes por alto-falantes, modificam o meio paisagístico que constitui inegável 
patrimônio cultural dos povos, tendo em vista que o som habitual é, de certa for-
ma, a trilha sonora dos ambientes de que faz parte.

Diante dessas considerações, o presente trabalho investiga a definição de pais-
agem sonora, a sua fragilidade diante da ação humana e a subsequente proteção 
jurídica à qual pode fazer jus, diante de sua natureza de bem jurídico consti-
tucionalmente tutelado. Para definir o conceito de paisagem sonora, apelaremos 
a definições desenvolvidas na área de musicologia, notadamente na obra e le-
gado do compositor e teórico canadense R. Murray Schafer; para abordar a sua 
proteção jurídica, buscaremos a definição de outros conceitos pertinentes, como 
o de meio ambiente e de patrimônio cultural. Outras questões relevantes serão 
abordadas: qual a necessidade de proteção da paisagem sonora, e por que o di-
reito é a ferramenta ideal para alcançar esta proteção? Por fim, demonstrar-se-á o 
atual estado da tutela de paisagens sonoras no Brasil e em alguns institutos de di-

reito comparado, analisando a legislação relevante e as políticas públicas tomadas 
nesse sentido, a fim de lançar propostas para a efetiva proteção destas paisagens 
no ordenamento jurídico nacional.

2. A paisagem sonora
Em uma obra do compositor lusitano Carlos Alberto Augusto, intitulada “Sons e 
Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa”, consta um caso um tanto curioso, dat-
ado da década de 1980. Algumas igrejas e capelas de Portugal, certamente con-
sternadas com o alto custo de manutenção dos pesados e antigos sinos de bronze 
de seus campanários e igualmente atraídos pela promessa de modernidade, teri-
am feito campanha para substituí-los por “sinos eletrônicos”: conjuntos de alto-fa-
lantes instalados no alto das torres que reproduziriam, em volume amplificado, 
gravações dos badalos originais, toques de pequenas campainhas captados por 
microfone ou até, pasmem, sons artificiais produzidos por sintetizadores. A troca 
dos gigantescos idiofones pela tecnologia mais moderna acabou por ensejar um 
certo desconforto social: os novos equipamentos modernos soavam em volume 
muito mais alto do que os originais, perturbando a paz e sossego dos conimbri-
censes, que vieram a levar suas queixas à secretaria responsável pelo meio ambi-
ente. O caso foi parar na corte distrital de Coimbra.

É impossível ignorar os problemas causados por esta campanha de suposta mod-
ernização, guiada por um senso de gestão empresarial mal pensado e uma ques-
tionável ideia de que os “velhos símbolos de atraso do mundo rural” (Augusto, 
2014) estariam obsoletos. O espaço tradicional que os sinos ocupam e preenchem 
nos países do ocidente, em especial naqueles de tradição cristã, é imenso e ine-
gável; cada badalada constitui um pedaço do ambiente em que ressoa, de ma-
neira tão importante e cotidiana quanto a luz do dia, os prédios históricos e as 
tradições locais também o são, transbordando o mero sentido de ícone religioso 
e irrigando, com sua carga simbólica, a cultura da paisagem em que se situa e a 
vida daqueles que a frequentam. Ao removê-los ou substituí-los por imitações de 
baixa definição – pois, sabe-se, toda reprodução artificial é sempre inferior à fonte 
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original –, mina-se o valor cultural dos sinos e, por consequência, os fortes laços 
que estes elementos têm com as instituições e com a sociedade.

De fato, a verdade é que o badalar dos sinos, como todos aqueles sons cuja pre-
sença se faz repetir no cotidiano de um lugar – seja rural ou urbano, seja uma praça 
pacata ou uma avenida movimentada no centro de uma capital metropolitana – 
são parte integral da paisagem. Não estamos a falar aqui da paisagem enquanto 
mero recorte visível de um lugar. O meio ambiente de que falamos compreende 
também o conjunto dinâmico de todos os sons que acompanham a configuração 
morfológica de objetos em determinado espaço: a paisagem sonora. No entanto, 
o seu caráter dinâmico e frágil traz alguns questionamentos perfeitamente váli-
dos, especialmente diante da noção clássica de paisagem enquanto algo visual e 
comparativamente estático.

Na verdade, o conceito de paisagem sonora é algo que vem sendo construído e 
discutido na comunidade acadêmica desde a década de 1960. Os primeiros estu-
dos no sentido da construção do conceito derivam, primariamente, da pesquisa 
pioneira realizada pelo compositor erudito, educador e ambientalista canadense 
R. Murray Schafer. Baseando-se na premissa de que as paisagens são verdadeiras 
interfaces constituídas por objetos, situações e configurações de recursos e signifi-
cados com valores quantitativos e qualitativos, Schafer pôde conceber a paisagem 
sonora, enquanto distinta – porém não dissociada – da espacial, como o ambiente 
através do qual a combinação de sons emitidos pela natureza e pela atividade 
humana se manifesta e compõe um cenário acústico único.

Assim como os sinos de bronze de uma região historicamente conhecida pela in-
fluência do cristianismo, outros sons – afinados ou não – também podem consti-
tuir a paisagem sonora. Ora, a cidade de Istambul, na Turquia, incluída na lista 
de patrimônio cultural da humanidade da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), localizada no vivaz Estreito de Bós-
foro, não seria a mesma sem os chamados à prece de seus minaretes, o ruído de 
narguilés e do chá nos cafés e a curiosa celebração do aniversário de falecimento 

do fundador da República turca, Mustafa Kemal Atatürk, ocorrido em 1938: todos 
os anos, pontualmente às nove e cinco da manhã do dia 10 de novembro, tudo 
pára na Turquia; aulas e reuniões são interrompidas, e a população é uníssona ao 
respeitar um minuto de silêncio. Todavia, em dissonante contraste com o calar 
unânime dos turcos, todos os motoristas que estão na via pública nesse momento 
buzinam para comemorar a memória do líder, dominando a atmosfera sônica de 
sua terra. É inegável atribuir a elementos tão singulares e, ao mesmo tempo, mun-
danos o valor de expressão da identidade cultural de Istambul. Eliminar estes sons 
seria algo tão danoso à cultura da Turquia quanto demolir a Hagia Sophia para 
construir um shopping. Destarte, resta clarividente que tais paisagens sonoras 
constituem elementos dissociáveis do meio ambiente que integram.

O que fazer, então, quando os conflitos inerentes a um mundo complexo e em 
constante mudança ameaçam a integridade de soundscapes? Ora, se no mun-
do hodierno cabe ao direito proteger os bens coletivos e difusos em face de in-
justiças, atendendo ao interesse social através da força soberana do Estado, será 
o direito a melhor ferramenta para realizar a tutela do meio ambiente, incluindo 
aqui as paisagens sonoras.

3. A proteção da paisagem sonora

3.1. A proteção da paisagem sonora ao redor do mundo
A relativa novidade do conceito de paisagem sonora fez com que a sua proteção 
ainda não fosse integralmente implementada nos diversos ordenamentos jurídi-
cos do mundo, com exceção da legislação referente à proteção ampla do meio am-
biente. Até então, a maioria das medidas tomadas no sentido de garantir proteção 
às paisagens sonoras não fazem a elas menção expressa, restringindo-se tão so-
mente à legislação e políticas públicas que regulam a poluição sonora, visando 
tutelar o direito à paz e sossego. 
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 Nos Estados Unidos, país com tradição de common law, a experiência 
mais robusta na tutela das paisagens sonoras vem sendo feita pelo National Park 
Service (Serviço Nacional de Parques), agência do governo federal americano re-
sponsável pela administração dos parques nacionais, sítios de conservação de in-
teresse federal e grande parte de seus monumentos nacionais. Sua atuação, fun-
dada no título 16 do Código de Leis dos Estados Unidos da América, visa proteger 
o ambiente acústico do sistema de parques americano. Para tanto, a agência toma 
medidas para coibir e reduzir quaisquer atividades com potencial de poluição 
acústica, evitando que a integridade das paisagens sonoras seja perturbada por 
sons exógenos e completamente dissonantes àqueles típicos dos sítios naturais 
que compõem a biosfera norte-americana. Sabe-se que a vida animal depende dos 
sons para a caça e subsistência, assim como as presas utilizam a sua percepção do 
som para detectar predadores e escapar de demais situações perigosas, como as 
enchentes anunciadas pela chuva. O ruído de máquinas como veículos automo-
tores e motosserras, sempre muito elevado e destoante de qualquer som produz-
ido em natureza, prejudica a vida regular da fauna, atrapalhando a ecolocalização 
de morcegos e a busca de aves por parceiros durante os períodos de reprodução, 
por exemplo. Não só a vida animal sofre com a poluição sonora, no entanto. Os 
parques nacionais americanos recebem um grande volume de visitantes que bus-
cam esses recantos naturais pouco perturbados pela ação humana justamente 
pela tranquilidade de suas paisagens morfológicas e sonoras, reconhecidamente 
mais calmas do que qualquer cidade.

Parece-nos adequado afirmar que a inclusão de sítios paisagísticos na Lista de 
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, estabelecida pela UNESCO, confere 
amplo grau de proteção às soundscapes ao redor do mundo a nível internacional, 
tendo em vista que as suas convenções (a exemplo da Convenção para a Proteção 
do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, e da Convenção para a Sal-
vaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003) foram amplamente adotadas 
pela comunidade internacional, resultando na cooperação e assistência interna-
cionais no sentido de preservar e conservar os bens culturais de valor universal. 
Ora, a Convenção de Paris de 2003 deixa claro, em seu segundo artigo, que:

1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração 
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos 
em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de 
sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado 
em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e 
com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e 
indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.

[…]

Não restam dúvidas, portanto, de que os instrumentos de direito internacional pú-
blico conferem proteção às paisagens sonoras, como parte indissociável da pais-
agem física e como bens difusos com natureza de patrimônio cultural imaterial da 
humanidade, devendo por estes motivos receberem proteção estatal.

3.2. A proteção jurídica da paisagem sonora no 
ordenamento jurídico brasileiro
Não há ainda, no ordenamento jurídico nacional hodierno, dispositivos que men-
cionem de maneira expressa a paisagem sonora como objeto de tutela por parte 
do direito. A proteção jurídica que a ela é garantida, no Brasil, decorre da tute-
la de caráter geral que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional 
conferem ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. Embora ainda não tenha 
sido objeto específico de litígios no Brasil – com exceção dos conflitos que dizem 
respeito ao direito ao sossego, ou silêncio, em áreas eminentemente residenciais, 
por exemplo –, a proteção jurídica das paisagens sonoras encontra pleno respaldo 
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nos dispositivos constitucionais concernentes à proteção do meio ambiente e do 
patrimônio cultural, bem como no corpo normativo infraconstitucional, como a Lei 
6.938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente.

A Constituição Federal, no caput de seu artigo 225, deixa claro que o direito à inte-
gridade do meio ambiente é um direito de titularidade coletiva:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o direito de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Em razão disso, a fim de garantir a proteção do meio ambiente e demais direitos 
coletivos através da via jurisdicional, a Carta Magna prevê, de forma expressa, a 
possibilidade da propositura de duas ações constitucionais: a ação civil pública 
(regulamentada com mais rigor pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, recepciona-
da pela Constituição de 1988) e a ação popular. Ambas as ações beberam da fonte 
do Projeto Florença de Acesso à Justiça, encabeçado pelo processualista Mauro 
Cappelletti, que destacou como efeito da segunda onda renovatória do processo 
a possibilidade de representação de interesses difusos, com vistas a beneficiar 
através da tutela jurisdicional aqueles que, ainda que não figurem no processo 
como partes, são igualmente titulares destes direitos de natureza indivisível e 
transindividual. 

Também emana dos dispositivos constitucionais a competência material comum 
para a proteção do patrimônio cultural e do meio ambiente, incluída a paisagem 
sonora, a qual poderá deverá ser tutelada através do poder de polícia da adminis-
tração pública e da implementação de políticas públicas:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios:

[…]

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

[…]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

[…]

Contudo, sabe-se que a administração pública está obrigada a agir de acordo com 
o princípio da legalidade, não podendo atuar fora dos limites impostos pela lei. Em 
consonância com este princípio, optou o poder constituinte por dar à União, aos 
Estados federativos e ao Distrito Federal a competência para elaborar a legislação 
referente ao meio ambiente e patrimônio cultural, nos termos do art. 24 da Con-
stituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:

[...]

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico;
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VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;

[…]

Vale salientar que a competência da União para legislar sobre o meio ambiente e 
patrimônio cultural, bem como para a criação de leis que visem responsabilizar 
e punir a prática de atos que danifiquem estes bens difusos, limita-se apenas à 
edição de normas gerais, nos termos do parágrafo primeiro do artigo supracitado. 
Tais normas estabelecem os princípios e conceitos básicos que os demais entes 
deverão seguir na hora de constituir a sua própria legislação.

Como exemplos das leis criadas para a tutela do meio ambiente e das paisagens 
de forma geral, encontram-se a Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, e a Lei 9.605 de 1998, de crimes ambientais; esta úl-
tima acabou por enrijecer as punições previstas aos poluidores sonoros, os quais 
incorriam na contravenção do artigo 42 da Lei das Contravenções Penais (Decre-
to-Lei n.º 3,688, de 3 de outubro de 1941) antes da edição da nova legislação. Vale 
salientar que a Lei instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente criou, con-
juntamente, o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, delegando a este 
o poder de estabelecer os padrões que devem ser seguidos pelo poder de polícia 
para assegurar a devida proteção ao meio ambiente.

Tendo em vista que a inclusão de paisagens sonoras na lista de patrimônio cultur-
al intangível da humanidade da UNESCO, a fim de garantir uma proteção a nível in-
ternacional destes bens, é perfeitamente possível, convém fazer o seguinte ques-
tionamento: seria o momento da inclusão, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), de paisagens sonoras brasileiras nos Livros de Registro 
de Bens Culturais de Natureza Imaterial, nos moldes do Decreto n.º 3.551, de 4 de 
agosto de 2000? 

Art. 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 
que constituem patrimônio cultural brasileiro.

§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros:

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e 
festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social;

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas.

[…]

É evidente que tal iniciativa exigiria grandes esforços por parte do poder públi-
co no sentido de catalogar as paisagens sonoras brasileiras e definir quais delas 
fariam jus a este registro, sendo também necessária a abertura de um livro de 
registro específico para a inscrição de paisagens sonoras. Não nos parece adequa-
do anotá-las nos livros de registro existentes, instituídos no decreto supracitado; 
felizmente, o dispositivo legal prevê a possibilidade de acolher o patrimônio ima-
terial que não se conforme àquelas categorias nele demarcadas:

[...]

§ 3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição 
de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio 
cultural brasileiro e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo 
primeiro deste artigo.
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Diante de tais considerações, é indiscutível o fato de que as paisagens sonoras 
gozam, no direito brasileiro, de amparo jurídico suficiente para a garantia de sua 
integridade, faltando apenas a adoção de iniciativas pelo poder público para efeti-
var a proteção expressa das soundscapes brasileiras.

4. Conclusões
Ainda é muito cedo para se falar em uma proteção ideal das paisagens sonoras 
no Brasil, tendo em vista a falta de legislação suficiente para uma proteção mais 
expressa e, por consequência, adequada à tutela de um bem com um grau de in-
tangibilidade reconhecidamente elevado. Não nos parece adequado, no entanto, 
dizer que a insuficiência do arcabouço jurídico atual seja sinal de uma possível 
irrelevância das paisagens sonoras enquanto bens de valor cultural merecedores 
de tutela, ou de que o legislador tenha optado conscientemente por deixar a pais-
agem sonora fora do alcance da proteção jurídica; pelo contrário, as disposições 
constitucionais, ainda que desprovidas de normas mais expressivas, prevêem a 
possibilidade da proteção de soundscapes por parte do aparelho estatal, possibil-
itando inclusive que os danos provocados à integridade sônica do meio ambiente 
sejam punidos e reparados.

Parece-nos adequado dizer que a solução para o problema se encontra num maior 
respeito por parte do poder público aos preceitos de proteção ao patrimônio cul-
tural intangível, aos moldes do que vem fazendo a UNESCO.

Não resta dúvida de que é dever fundamental do Estado garantir a integridade das 
paisagens sonoras, preservando a riqueza cultural das cidades, florestas, vilarejos 
e ambientes que, através de seus sons, ruídos e barulhos, acompanham até hoje a 
evolução do mundo – como trilha sonora, sempre improvisada e sempre dinâmi-
ca, da natureza e dos ambientes tocados pelo homem. 
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RESUMO
Nas rotinas dos grandes centros urbanos é comum deparar-se com murais artísticos 
que se mostram invisíveis a grande parte dos passantes. Tal ocorrência pode ser 
explicada por fatores diversos, entre eles, o posicionamento da obra em relação 
ao edifício que a suporta, a escala inadequada do projeto, a altura exagerada de 
sua instalação em determinados prédios, ou ainda sua integração total com a 
própria arquitetura, uma vez que muitos trabalhos artísticos da cidade interagem 
de forma plena com a edificação que o recebe, seja pela matéria-prima ou pela cor 
utilizada, como é o caso do mural de Poty Lazzarotto, investigado por este trabalho. 
Esse tema se mostra relevante na medida em que discute a relação entre a arte do 
maior muralista de Curitiba, a arquitetura que o abriga e sua assimilação por parte 
daqueles que circulam no espaço da cidade. Em seu livro, Arte pública: diálogo com 
as comunidades, Fernando Pedro da Silva (2005) destaca alguns casos de murais 
instalados em locais de passagem, como ruas, estradas, aeroportos, metrôs e ônibus. 
A partir de seu estudo, o autor mostra o lado positivo de obras expostas em lugares 
públicos e ainda expõe que eles “contribuem para a educação estética do público”. 
No entanto, o caso aqui estudado aponta para outra realidade. O mural de Poty, 
localizado na entrada das piscinas do Clube Curitibano, no bairro Água Verde, em 
Curitiba, obra de aproximadamente 2,10m X 5,40m, executado em concreto, parece 
desaparecer em meio ao edifício no qual se encontra. Em seu artigo “arte urbana: 
intocável ou interativa?”, MENDES & CAMARGO (2017), estudam outra obra de Poty 
aplicada na fachada do Hotel Nacional Inn, e destacam o problema de visibilidade 
que o concreto sobre concreto pode ocasionar a um trabalho artístico. Nele, os 
autores afirmam que muitas vezes a total integração e a posição que o mural ocupa 
no espaço urbano podem torna-lo invisível àqueles que transitam em seu entorno.  
Este artigo, realizado mediante pesquisa bibliográfica e de campo, visa mostrar que 
antes de se instalar uma arte mural no contexto urbano, deve-se estudar o local onde 
ela será inserida, o público que atingirá e outros fatores que quando não levados em 
consideração, podem tornar a sua presença desnecessária.

Palavras-chave: Arte Mural, Cidade e Público.
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INTRODUÇÃO:
O presente artigo tem o objetivo de evidenciar os problemas da invisibilidade de 
vários murais espalhados pela cidade de Curitiba, focalizando especificamente a 
obra de Poty Lazzarotto destinada a uma das fachadas do edifício do Clube Curiti-
bano na cidade de Curitiba, Paraná. 

Dentre os muitos problemas que resultam nessa falta de visibilidade da obra mu-
ral destacam-se o fato destes trabalhos se mostrarem como parte integrante da 
paisagem devido a composição cromática utilizada ou por estarem posicionados 
em locais muito altos de um edifício e fora da escala humana, ou ainda devido à 
matéria-prima utilizada fazer com que o trabalho se misture completamente ao 
corpo do edifício ao qual se instala, criando assim uma total fusão entre a obra e 
o edifício. Nesse contexto, é importante ressaltar que, em relação a tal integração, 
mural - arquitetura, em muitos casos representa a intenção do artista ou do ar-
quiteto, no intuito de dar total unidade às duas produções. Assim, mural e edifício 
tornam-se uma peça única. 

São muitos os edifícios cuja produção final confirma essa intenção. No caso do 
Poty, a obra em concreto instalada na Praça 19 de Março, intitulada Alegoria ao 
Paraná (1987), reflete exatamente esse desejo de unidade total entre urbanismo 
e mural. Mas há muitos outros artistas cuja obra apresenta resultados análogos. 
É o caso de Athos Bulcão (1918-2008) e seus relevos em concreto (1966) expostos 
na fachada do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília - DF, ou o exemplo de 
Maria Bonomi (1935 -) e seu Painel Epopeia (2004) destinado à Estação da Luz, 
em São Paulo. No entanto, um caso de unidade extrema poderá ser comprovado 
na própria cidade de Curitiba, no mural que preenche as fachadas do Instituto 
Previdenciário do Paraná (IPE), de autoria dos arquitetos Abrão Assad, Orlando 
Bussarello e Dilva Slomp Busarello. Nele, emerge da arquitetura brutalista uma 
composição geométrica em altos e baixos relevos em concreto e, em casos ex-
tremos, formam-se elementos escultóricos que atraem o olhar do passante, ainda 
que este veja a edificação e o mural como uma única coisa. 

No caso do mural investigado neste artigo, não se trata de sua invisibilidade pro-
movido apenas pela integração total da arte com o edifício, mas sim de diversos 
fatores que dificultam a sua contemplação pelo público passante. 

Para constatar o problema, o artigo contará com pesquisa bibliográfica, pesquisas 
de campo, além de comparativos com outros murais que sofrem do mesmo prob-
lema, dividindo-se da seguinte forma: A apresentação do autor da obra, o conceito 
de arte mural, análise do mural estudado e, finalmente, a análise dos problemas 
encontrados. 

1.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:
Diversa vezes obras espalhadas pela cidade (como painéis murais ou esculturas) 
apresentam problemas de visibilidade derivados de diversos fatores, entre eles 
pode-se citar o fato destes trabalhos se mostrarem como parte integrante da 
paisagem devido a composição cromática ou por estarem fora da escala huma-
na, devido à matéria-prima utilizada que faz com que se funda totalmente com o 
edifício, ou ainda por estarem instalados em locais onde o público atingido não o 
identifica. Esses fatores, dificilmente levam a invisibilidade total da obra separada-
mente, mas a partir do momento em que há uma mescla de dois ou mais, o mural 
se torna oculto. 

A apresentação do assunto será precedida por uma breve introdução contendo 
informações sobre o autor, a definição de um painel mural, uma breve apresen-
tação do local onde está inserido e enfim a apresentação do mesmo, destacando 
os diversos fatores que levam a sua invisibilidade.

1.1.SOBRE POTY LAZZAROTTO:
Nascido em Curitiba no dia 29 de março de 1924, Poty Lazzarotto, iniciou sua vida 
artística aos 14 anos, quando começou a publicar histórias em quadrinho no jor-
nal Diário da Tarde. Após terminar o curso secundário, recebeu uma bolsa de 
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estudos na Escola Nacional de Belas Artes, onde se formou em 1945, lá, no ano 
de 1943, fez sua primeira exposição que era composta apenas por gravuras. Ele 
foi aluno de Carlos Oswald, Liceu de Artes e Ofícios, e recebeu do governo francês 
bolsa para se aperfeiçoar em Paris em 1946.

Em 1950, Poty organizou seu primeiro curso de gravura no Museu de Arte em São 
Paulo. O mesmo curso também foi ministrado por ele na Bahia, em Recife em e em 
Curitiba. Além disso, ilustrou livros de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Euclides da 
Cunha, Machado de Assis, Guimarães Rosa e Gilberto Freire. E é autor de diversas 
obras murais em Curitiba. Lazzarotto também é conhecido por ter feito os murais 
da Casa do Brasil, em Paris e o painel para o Memorial da América Latina, em São 
Paulo.

Em 1953 fez sua primeira obra mural no Paraná, no Hotel do Aeroporto. “Em 1966, 
Poty realizou seu primeiro mural em concreto aparente que, dali para frente, pas-
sa a ser sua técnica preferida para obras monumentais e acaba por dominar como 
nenhum outro muralista brasileiro” (NICULITCHEFF, 1994, p.145)

O artista faleceu em 8 de maio de 1998 em sua cidade natal em decorrência de um 
câncer deixando um grande acervo de obras e uma história inspiradora.

1.2 O CONCEITO DE ARTE MURAL:
Arte mural se classifica como uma pintura executada sobre uma parede, direta-
mente na sua superfície. Diferente dos outros modelos de arte pictórica, o mu-
ralismo está profundamente vinculado a arquitetura, podendo explorar o caráter 
plano de uma parede ou criar o efeito de uma nova área de espaço. Existem diver-
sas formas de se fazer arte mural, desde seu início com o afresco, as técnicas só 
têm aumentado e é muito comum deparar-se hoje em dia com murais feitos em 
pastilhas, concreto, holografia, etc.

Segundo Camargo e Queluz:

Portanto, discutir a produção artística mural ultrapassa a simples 
decoração de uma parede, ou a mera apropriação do espaço ao qual 
o termo a restringe, uma vez que arte mural também não é somente 
pintura e, menos ainda, sobre o muro ou parede (CAMARGO, A. QUELUZ, 
M.L.P.; 2010, p. 92).

O excerto se mostra verdadeiro a partir do memento em que é levado em consid-
eração o contexto ao qual o mural foi inserido. Antes mesmo de o projeto artísti-
co ser realizado uma série de questões deve ser levada em consideração, dentre 
elas o entorno e quem por ali passa (uma obra pode passar despercebida quan-
do inserida fora de um contexto, a relação do público com a arte, em um geral, 
contribui muito para o destaque da mesma), o material utilizado (muitas vezes, o 
material pode dar um melhor aspecto ao mural, no entanto, quando inserido em 
um meio que possui material igual ou semelhante, pode se camuflar e não chamar 
atenção para si), e, ainda, pode-se citar a escala utilizada (quando não pensada 
antes do projeto, pode ficar em locais ,muito altos ou muito baixos, dificultando o 
olhar do público, e assim, acaba sendo como se não existisse).

Como afirmava Silva (2005), 

O transeunte que usufrui da imagem de arte voltada para o espaço 
público é indefinido e heterogêneo, pertencente a variadas camadas 
sociais e de formação cultural diversificada. Assim, um dos principais 
objetivos da arte pública é estabelecer o diálogo com a diversidade, fato 
desafiador para o artista que cria no ambiente urbano. O artista, por 
sua vez, além dos cuidados estéticos com o trabalho, deve estar atento 
às possibilidades de comunicação que sua obra possa estabelecer com a 
pluralidade dos olhares dos transeuntes urbanos. (SILVA, 2005, p. 25)

O excerto leva a perceber que além dos fatores já destacados anteriormente, o 
artista ainda deve levar em consideração a heterogeneidade do público que atin-
girá, uma vez que, uma obra voltada para o passeio pode ser vista por pessoas de 
todos os sexos, religiões e classes sociais existentes. De forma que cada uma será 
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atingida por ela – se isso ocorrer – de maneiras diferentes; essa modificação no 
olhar do receptor é um ponto de extrema relevância na hora da aplicação da obra.

1.3  O CLUBE CURITIBANO:
Fundado em setembro de 1981 pela elite Curitibana da época, o Clube Curitiba-
no teve como primeiro presidente o Comendador Ildephonso Pereira Correia – 
homem de grande prestígio na cidade, visto que era comerciante de erva-mate 
e madeiras, e pioneiro no setor de transportes e negócios bancários na cidade. 
Segundo Marcelo Pastre (2007):

O Clube Curitibano deve sua fundação ao desejo das elites locais em 
opor aos numerosos clubes criados pelos estrangeiros, uma entidade 
que agregasse pessoas de origem nacional e também as disputas dos 
grupos carnavalescos. Era desejo também a necessidade de associar-
se, para se encontrarem em convívio amistoso e útil, com o objetivo 
recreativo e cultural. (PRASTE, 2007, p.3)

No contexto Praste (2007) ainda complementa que:

Os estatutos definiam como o objetivo da criação do clube, promover 
toda espécie de passatempo útil, recreativo e instrutivo – jogos lícitos, 
dança, leitura e conferências. Para ingressar no clube, o pretendente 
deveria ser maior de dezoito anos, ter ocupação honesta e apresentar 
bom comportamento, sendo proposto à diretoria por um ou mais 
associados. Em 6 de janeiro de 1882, esses requisitos foram preenchidos 
por cento e trinta e cinco homens de tradicionais famílias da capital 
paranaense, oficializando-se assim o início das atividades, passando ser 
a ser utilizada esta data para comemoração do aniversário do clube.

Atualmente o clube possui 5 sedes, sendo uma dela em Quatro Barras- PR (Região 
Metropolitana de Curitiba) e o mural tratado neste artigo se localiza na Sede Barão 
do Serro Azul -  a primeira a ser construída.

1.4 O MURAL DO CLUBE CURITIBANO:
Em 1986, a pedido de seu amigo Constantino Viaro, na época, presidente do Clube 
Curitibano, Poty Lazzarotto desenvolveu o projeto de um grande mural para o hall 
de entrada na sede da Avenida Sete de Setembro, o mural mostra-se importante 
para o contexto historico da cidade de Curitiba a partir do momento que as dis-
cussões entorno de sua invisibilidade revelam em parte a mudança que ocorreu 
com o passar do tempo na cidade e em quem  nela vive.

Mapa Clube Curitibano 

Google Maps
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O projeto de aproximadamente 2,10m X 5,40m contem 48 placas de concreto e 
conta basicamente com a narrativa sobre o tema mergulho, e enfoca mais dire-
tamente a ação de mergulhar de um grupo de pessoas, como alusão direta ao 
prédio no qual está instalado: O bloco das piscinas do edifício. 

No canto superior do mural, ao lado do brasão do Clube, é possível observar a fig-
ura de um grupo de nadadores em pequena escala, que firma a posição inicial de 
mergulho. À direita, em uma escala maior, outro grupo já se projetou em direção à 
água da piscina se aproximando do observador. É como se o artista quisesse cap-
tar de uma só vez, o ritmo promovido pelo movimento do esporte e a sequência 
corporal do atleta ao se lançar na piscina. Assim, o olho capta a cena de forma a 
entendê-la como vista em câmera lenta.  

As várias imagens, em posições semelhantes e sequenciais, também levam o ob-
servador a deduzir que a cena se refere a um torneio de natação, assim como 
evidencia uma estratégia visual bastante utilizada pelos artistas do Futurismo ital-
iano, no intuito de ampliar a noção de movimento rítmico dos personagens, como 
é possível de ser observado na figura 2. 

  
Vista do mural

Imagem do autor        

Cabe ainda apontar, que além deste, o muralista ainda possui outras obras no 
Clube. Como exemplo, pode-se citar o Mural Redondo e o Gralha Azul. Este último, 
foi elaborado por Poty em 1982, a obra se localiza na entrada do Clube para a rua 
Av. Pres. Getúlio Vargas e diferente do mural discutido no presente artigo, o “Gral-
ha Azul” chama atenção do público (apesar do material utilizado ser o mesmo) por 
não estar em uma parede, se mostrando quase como uma escultura em meio a 
um jardim, como se pode ver na imagem abaixo:



3830 3831

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Mural Gralha Azul

Curitiba Space

Ao observa-lo, é possível mais uma vez destacar que a invisibilidade da obra não 
é causada apenas por um fator, mas sim pela junção de diversos deles. Uma vez 
que, quando colocada em um ambiente colorido ou apresentando-a de uma ma-
neira diferente, e além disso levando em consideração o provável público que a 
contemplará, a obra deixa de ser oculta e passa a ser prestigiada. 

1.5 PROBLEMAS ECONTRADOS:
Fazendo uma análise fria a respeito desse mural, é possível destacar, logo de ime-
diato, uma série de problemas que o torna invisível à maioria dos passantes. Além 
da matéria-prima utilizada, no caso o concreto, que faz com que o trabalho se in-
tegre totalmente ao edifício, a posição que o trabalho ocupa em relação ao mesmo 
e a calçada já suscita problemas. 

Em seu artigo “Arte urbana: intocável ou interativa?”, Mendes e Camargo (2017) 
analisam outra obra de Poty, exposta na fachada do Hotel Nacional Inn, e desta-
cam os problemas ocasionados na inserção do mural em concreto sobre o con-
creto, sem que haja grandes contrastes. Os autores afirmam que: “[...], toda essa 
integração e a posição que ocupa no espaço urbano o tornam pouco visível ao 
usuário que transita na frente do mesmo”. Problema semelhante ocorre no mural 
do Curitibano, já que as placas de concreto se confundem com a arquitetura. 

O outro problema destacado em relação a este mural, diz respeito ao local onde 
foi instalado, já que se encontra em um corredor estreito para esse tipo de obra 
e ainda, atualmente, se encontra enclausurado por uma grade que impede a vi-
sualização direta da obra. Além disso, está situado em uma avenida de grande 
movimento onde passantes diversos transitam de forma apressada na sua frente 
sem que haja espaço adequado na caçada para que haja o ato da contemplação. 
Como se não bastasse os problemas anteriores, ele ocupa uma área de acesso ao 
prédio que hoje se encontra desabilitada, o que faz com que os próprios membros 
do clube acabem por não o vivenciar. 

Em uma análise mais profunda, ainda é possível destacar o público atingido por 
essa obra e como a passagem do tempo a afetou. Na época de sua execução a 
região onde hoje se encontra o clube era completamente distinta daquilo que 
se vê atualmente. O movimento era menos intenso e a população se locomovia 
muito mais a pé. Além disso, o próprio acesso para o setor das piscinas também 
se dava pela fachada que abriga o mural. Todos esses fatores juntos levam a crer 
que arte e o seu local de ocupação, fazia muito mais sentido antes do que nos dias 
atuais. Para Camargo (2008):

Um atento observador que transita calmamente pelos arredores de uma 
obra mural terá uma percepção distinta desse trabalho se comparado 
ao operário que transita no mesmo local, em passos acelerados, na 
ânsia por ser pontual ao seu compromisso. Da mesma forma, distintas 
pessoas apinhadas no interior de um ônibus em frenética velocidade, ao 
observarem esta mesma produção, serão obrigadas a se contentarem 
apenas com fragmentos de imagens, formas e cores. Em última 
instância, se um mesmo observador fizer o trajeto nas proximidades 
de um mural das três formas aqui exemplificadas, calmo, apressado 
ou dentro de um veículo automotivo, este vivenciará esta obra de 
formas diferenciadas e terá possibilidades de refletir sobre esta arte 
em múltiplos contextos, mesmo encontrando o mural fixo no mesmo 
ponto. Provavelmente a maneira com que os povos do passado olhavam 
para um mural era deveras diferente da nossa, o próprio tempo tinha 
uma conotação diferenciada, menos acelerada. As transformações 
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tecnológicas e a consequente aceleração da vida cotidiana no mundo 
industrializado fizeram com que passássemos a olhar para a obra 
pública de outra maneira, muito mais acelerada, evidenciando assim, 
que o olhar também faz parte de uma construção histórica (CAMARGO, 
2008, p.20).

As colocações de Camargo, certamente dão subsídios para refletir sobre a obra 
mural, porém, no caso da obra do Clube Curitibano, essa visualização já se mostra 
deficiente devido à posição que ocupa no contexto urbano. 

Basiaco (1979), ao discorrer sobre o significado da arte mural sugere que esta 
forma específica de arte reflete a tendência modernista de diversos artistas em 
assumir as paredes externas de casas e edifícios como suporte predileto de suas 
produções, baseados na crença de que esse tipo de trabalho poderia, e realmente 
pode atingir um número muito maior de espectadores. Dessa forma o muralista 
é obrigado a pensar no entorno do espaço reservado para a instalação de sua 
criação, levando em consideração a matéria-prima utilizada em sua arte, a relação 
entre os materiais utilizados e a paisagem urbana, além da sua pertinência como 
obra de arte exposta a uma imensa gama de “usuários”, uma vez que, desconsid-
erando o seu aspecto coletivo, qualquer arte mural se mostrará inútil.

2. METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa, foi feita uma pesquisa de campo, na qual, foram 
entrevistadas 15 pessoas que afirmaram passar com frequência pelo local, por 
motivos de privacidade não serão revelados nomes, sendo assim, cada entrevista-
do será identificado com um número. Cinco perguntas foram direcionadas a elas:

1. Você sempre passa por esse local?

2. Você conhece PotyLazzarotto?

3. (se sim). Você já passou por algum mural do Poty em Curitiba?

4. O que você acha do local onde esse trabalho está instalado?

5. (se nunca o tinha visto). O que você acha que leva a invisibilidade do mural?

3. RESULTADOS OBTIDOS
Das 15 pessoas entrevistadas, 5 delas não souberam dizer quem era Poty, portan-
to, as perguntas foram um pouco diferentes, foi explicado quem era o artista e a 
sua relevância no contexto artístico da cidade. Dessa forma apenas as 2 últimas 
perguntas foram feitas (os entrevistados em questão, serão numerados de 1 a 
5). Aos outros 10 entrevistados todas as perguntas foram feitas e as 3 primeiras 
foram respondidas igualmente, sendo:

PERGUNTA 1 Sempre passa pelo local

PERGUNTA 2 Conhece Poty Lazzarotto

PERGUNTA 3 Já passou por algum mural de Poty.

Tabela de perguntas realizadas aos entrevistados numerados de 6 a 15.

Os demais resultados encontram-se na tabela abaixo:
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Tabela de perguntas realizadas aos entrevistados.

Ao analisar os dados obtidos através das entrevistas, é notável que muitas vezes 
o suposto motivo da falta de visibilidade se repete. Entre eles existem variantes, 
como exemplo, alguns entrevistados destacaram a falta de cor como causadora 
do problema, outros destacaram o fato de a cor se aproximar à da construção. 
Outros pontos de destaque são a localização do mural, seja pelo seu afastamento 
do público (devido ao fato de estar dentro da grade e distante da área de passeio 
– outro ponto destacado como causador da invisibilidade) ou por estar em uma via 
em que, geralmente, o passante está com pressa e não nota o entorno.

Esses fatos – ou a maioria deles – são consequências da mudança de rotina da ci-
dade, é possível pressupor que a grade foi colocada como forma de segurança ao 
Clube, ou que a via passou a ser movimentada após o crescimento do bairro (que 
hoje em dia é um bairro central, portanto cheio de comércios). 

Apesar disso, algumas mudanças hoje em dia poderiam tornar o mural visível ao 
público novamente.

4. CONSIDEAÇÕES FINAIS:
Logo ao deparar-se com o Clube Curitibano (na entrada das piscinas – a rua Av. 
Sete de Setembro – hoje desabilitada) é possível observar o mural feito por Poty 
Lazzarotto, no entanto, essa observação só é possível quando o passante real-
mente para em frente ao Clube e o observa.

Esse fato se dá por diversos motivos, como os mencionados por CAMARGO & 
QUELUZ ou ainda por SILVA, muitos deles poderiam ser evitados com um plane-
jamento prévio a instalação da obra, no entanto há outros que foram acrescidos 
com o tempo. Dentre as diversas prováveis causas que deixam o mural “escondi-
do” podem-se citar o fato de ser feito do mesmo material das paredes do edifício 
e ainda possuir uma cor aproximada, o mural do artista, que a princípio deveria 
contar um pouco da história do Clube a quem passa, acaba não contando nada a 
ninguém por passar despercebido. Outro fator interferente na percepção do mu-
ral, relatado por quem passa pelo local, é a existência de uma grade de segurança 
que além de escondê-lo, distancia o público da arte.

Em diversos casos, esses mesmos fatores não tornam o mural oculto, mas uma 
vez que mais de um deles ocorre na mesma obra, o distanciamento com o público 
começa a ocorrer. Além destes já mencionados, vale ainda ressaltar a relação da 
obra com o público, que em sua maioria não é membro do Clube e por assim ser, 
acaba não o conhecendo (apenas sabem de sua existência) e admirando as obras 
que lá residem.

Essa invisibilidade, que possivelmente foi agravada com o tempo (pelo crescimen-
to da infraestrutura do bairro que levou a uma maior violência urbana – resultan-
do na colocação da grade de proteção – ou a uma vida mais agitada – resultando 
na pressa dos passantes da região) pode ser mudada com algumas alterações 
simples, como a mudança da cor da grade ou da parede em que o mural se en-
contra, ou ainda na transferência do local em que a obra está aplicada, para que 
ao menos os membros do clube possam contemplá-la.

Ao analisar todos os fatos, é possível constatar que o mural se torna oculto por 
problemas de aplicação, por mudanças ocorridas no contexto da cidade, por não 
atingir o público adequado, mas, juntamente a isso há também a falta de per-
cepção de quem passa pelo local. Percebe-se então, que apesar das mudanças 
físicas que podem ocorrer ao mesmo (como as sugeridas no parágrafo anterior) 
serão de pouca importância se o olhar do público para as obras artísticas dispos-
tas pela cidade não mudar.
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RESUMO
Este artigo apresenta um relato sobre uma ação contida na implementação de uma 
Rede de Preservação do Patrimônio Mobiliário Moderno Institucional em Brasília no 
Distrito Federal coordenada por professores do Curso Técnico em Móveis do Instituto 
Federal de Brasília no Campus Samambaia (IFB/CSAM). A Rede de Preservação do 
Patrimônio Mobiliário Moderno Institucional em Brasília no Distrito Federal no 
IFB/CSAM consolida um grupo de pesquisas, o Núcleo de Pesquisa, Conservação e 
Restauro de Mobiliário – NPCRM, que atua na pesquisa e conservação do mobiliário 
criado e produzido nas décadas de 1960 e 1970 na construção de Brasília e 
considerados modernistas.  Como fio condutor desta Rede o IFB/CSAM se empenha 
em capacitar seus alunos e comunidade local ou regional por meio da aulas teóricas 
e a prática de técnicas para a conservação e restauro de mobiliário modernista, 
bem como o fortalecimento da consciência de preservação da memória, através 
da recuperação física e estética do acervo de móveis de propriedade de parceiros. 
Para consolidar a Rede, está em curso uma série de ações com instituições parceiras 
como o IPHAN, a UnB, o MRE, o LPF do MMA, Palácio do Planalto e o MVMC da 
SECULT GDF, e o Instituto Sérgio Rodrigues (ISR). Uma das ações de capacitação 
realizadas pelo IFB/CSAM, ocorreu em colaboração do Palácio do Itamaraty e com a 
Comissão de Celebração dos 50 anos deste Palácio com o restauro de duas peças do 
acervo de mobiliário do Palácio, ação esta, que fará parte do projeto de Exposição 
do Mobiliário Moderno do Itamaraty que será concretizada na ocasião deste 
aniversário em 2018. A equipe continha dez alunos do IFB/CSAM. Para este desafio 
foi contratado um restaurador que trabalhou em equipe com os professores do curso 
e apoio de alunos mais experientes. A restauração foi realizada em 2017, data em 
que o resultado foi apresentado em uma celebração no Palácio do Itamaraty com a 
assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre IFB e MRE e o MRE e ISR. 

Nesta ação foram restauradas uma mesa de escritório de autoria do Sérgio Rodrigues 
produzida com exclusividade para o Itamaraty e uma mesa lateral do mesmo autor. 
Neste artigo pretende-se então apresentar uma breve discussão teórica sobre a 
preservação deste patrimônio seguida da apresentação de um contexto histórico 
sobre os fatores que influenciaram a consolidação do mobiliário moderno brasileiro 
e por fim descrever e ilustrar esse processo de restauração e seus desdobramentos.

Palavras-chave: capacitação; conservação; restauro de mobiliário; mobiliário 
modernista.
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1.  Introdução
Segundo o artigo 216 da Constituição Federal, “constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos difer-
entes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas 
de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços desti-
nados às manifestações, artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científ-
ico”. O IPHAN trabalha na preservação desse acervo, estabelecendo parcerias 
quando e onde necessário para o cumprimento de sua missão institucional de 
“promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural bra-
sileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para 
o desenvolvimento socioeconômico do país” (Referencial estratégico do IPHAN, 
disponível em www.iphan.gov.br).

A preservação do patrimônio cultural tem importância fundamental para o desen-
volvimento e enriquecimento de um povo. Os bens culturais guardam infor-
mações, significados, mensagens, registros da história humana - refletem ideias, 
crenças, costumes, gosto estético, conhecimento tecnológico, condições sociais, 
econômicas e políticas de um grupo em determinada época. Entre as medidas de 
preservação do patrimônio estão relacionadas as atividades de restauração e con-
servação. O processo de conservação incluirá, além dos cuidados com o ambiente, 
o tratamento dos elementos físicos da obra, visando deter ou adiar a evolução dos 
processos de deterioração. 

No caso dos Palácios de Brasília, além de outras instituições públicas sediadas na 
Capital Federal, há um numeroso acervo de mobiliário moderno palaciano, em ple-
no uso nas atividades diárias do trabalho em diversos setores adminitrativos ou 
mesmo armazenados em depósitos, esse acervo ajuda a contar a história desses 
edifícios, reconstituindo o período de efervescência cultural que o Brasil atraves-

sava quando da transferência da capital para o Planalto Central. Pesquisando esse 
valioso acervo, podem ser encontradas peças de autoria de designers renomados 
como Sérgio Rodrigues e Jorge Zalszupin, entre outros, e em que passe seu valor 
histórico e cultural, várias delas estão guardadas em depósitos, em função de seu 
estado de deterioração. 

A restauração do mobiliário exige conhecimento de materiais usados na época, 
técnicas tradicionais, métodos de intervenção e produtos adequados ao estado 
de conservação em que se encontra o móvel antigo. Os materiais devem ser crite-
riosamente escolhidos, a fim de garantir a reversibilidade, ou seja, a intervenção 
feita pode ser desfeita e efetuada novamente, caso ocorra necessidade no futuro. 

A questão da originalidade de um móvel não é apenas interesse de um propri-
etário ou comprador de móveis antigos, mas principalmente para o restaurador, 
pois esse profissional será o responsável por buscar a preservação da identidade 
histórica do móvel como bem cultural, na definição do estado do móvel antes 
e depois de intervenção de restauração. Um móvel só pode ser chamado orig-
inal quando todas as partes da construção e todos os elementos aplicados são 
originais, ou seja, da época da sua construção. Também a superfície da madeira 
não deve ter sofrido nenhum tratamento que altere o seu estado envelhecido ou 
sua pátina. Este critério de originalidade inclui também as ferragens e outras apli-
cações, tais como o revestimento com papel, tecidos ou couro. 

A restauração consiste em intervenções diretas em um bem já deteriorado, no 
intuito de recuperar sua integridade física e estética, sem que isso interfira em 
seu valor histórico, artístico e cultural. Envolve uma série de operações técnicas 
no intuito de prolongar a vida da obra e deve se pautar em princípios teóricos 
como: mínima intervenção, reversibilidade e distinguibilidade dos materiais em-
pregados. 

Um dos componentes curriculares do Curso Técnico em Móveis do Instituto Fed-
eral de Brasília Campus Samambaia (IFB/CSAM) tem a competência de estudar 
e pesquisar a conservação e restauro de mobiliário, no qual o aluno desenvolve 
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diversas habilidades como utilizar ferramentas manuais; identificar conexões e 
acessórios de montagem de móveis; identificar e empregar o tipo de acabamento 
a ser aplicado em peças que necessitem de restauração. Além de receber estímulo 
e orientação para pesquisas históricas acerca da história do mobiliário brasileiro. 
Porém uma grande dificuldade deste componente era encontrar o mobiliário dis-
ponível para esta prática, que deveria ser preferencialmente oriundo do patrimô-
nio público, o que facilitaria a superação de entraves como sua destinação após o 
restauro. Como resolver esse impasse?

Então, surgiu a ideia de restaurar mobiliário institucional e o primeiro parceiro foi 
o Departamento de Design da Universidade de Brasília, que vinha identificando 
e armazenando mobiliário histórico moderno que se encontrava em estado de 
deterioração. Algumas peças deste mobiliário estavam em posição de descarte.

Em seguida, com o trabalho em fase de articulação orçamentária entre IFB/CSAM 
e IPHAN, o Palácio do Itamaraty, sob o comando do diplomata Heitor Sette Granaf-
fei envia ofício para o IFB demandando agenda para verificar se poderia ser real-
izado um trabalho conjunto, já na esteira do que vinha sendo realizado. O trabalho 
a ser realizado seria acompanhado por Freddy Van Camp no sentido de realizar 
uma extensa pesquisa sobre o mobiliário do Palácio com vistas a conceber uma 
exposição comemorativa dos 50 anos do Itamaraty, surgindo um novo parceiro, 
o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Esse trabalho contou com o apoio 
do IFB/CSAM e uma estagiária que já integrava a equipe do NPCRM. Foi realiza-
da então a catalogação desse mobiliário. Como ponto seminal ficou articulado 
com o Itamaraty que o IFB/CSAM com seus alunos já treinados e selecionados 
iriam restaurar duas mesas, uma de conferência chamada Itamaraty ou de apoio 
chamada Alex, criadas por Sérgio Rodrigues. Em uma das visitas ao Itamaraty, na 
companhia de diretores e colaboradores do Instituto Sérgio Rodrigues, realizou-se 
uma visita ao Palácio do Planalto, que, por sua vez, também vinha discutindo a 
necessidade de se preservar esse patrimônio. 

A realização desta atividade teórico/prática desse artigo ocorreu através de ativi-
dade de extensão ou cursos de extensão ou de formação inicial e continuada – FIC, 
que se apoiam na experiência acumulada tanto do IPHAN, Ministério das Relações 
Exteriores e do IFB/CSAM. Este último reportando-se mais especificamente à dis-
ciplina de Manutenção e Restauração de Móveis, do Curso Técnico em Móveis, 
que visa o uso e aplicação de técnicas de reposição e restauro em mobiliários. Do 
lado do IFB/CSAM, os cursos cumprem o objetivo de ampliar o nível de atuação 
de seus alunos, visando, assim fortalecer o conhecimento prático dos alunos para 
sua preparação para a atuação no segmento moveleiro e afins. Com esta ativi-
dade pretende-se estreitar os laços entre as instituições detentoras de acervo de 
mobiliário moderno, colaborando com elas no sentido de capacitar mão de obra 
especializada para restaurar móveis históricos que estão em avançado estado de 
deterioração. Há sempre uma grande dificuldade por parte dos professores em 
ter disponibilidade de móveis para o exercício proposto pela disciplina. Para o 
IPHAN e MRE, um dos resultados esperados foi à capacitação de trabalhadores 
para o restauro, culminando na recuperação física e na valorização do acervo de 
mobiliário moderno existente nas instituições pesquisadas ‐ que serão parceiros 
do Núcleo de Pesquisa, Conservação e Restauro de Mobiliário- NPCRM, por meio 
de Acordos de Cooperação específicos, quando necessário ‐ bem como a difusão 
do conhecimento sobre o patrimônio cultural do movimento moderno. 

2.  Objetivo
O objetivo geral esta ação foi oferecer aos alunos o conhecimento técnico e teórico 
necessário à execução qualificada de intervenções de conservação e restauração 
em mobiliário moderno componente do acervo de prédios tombados de Brasília. 
Com o objetivo especifico, de capacitar os alunos para restauração de móveis com 
vistas a preparação para inserção em nicho de mercado com base teórica e práti-
ca, por meio de curso de extensão de 400 horas (ou cursos de formação inicial e 
continuada – FIC) no Laboratório de Produção Moveleira do Instituto Federal de 
Brasília - Campus Samambaia, sob a orientação dos professores e de um profis-
sional especialista em restauração de móveis. 
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3.  Metodologia
Este trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório, com pesquisa de in-
formações ainda pouco investigadas e realizadas no seguimento de conservação 
e restauro, por meio de estudo de caso descritivo (GIL, 2002). Do pnto de vista de 
sua natureza a pesquisa caracterizou-se como aplicada, com base nos procedi-
emntos técnicos, a peqsuisa classifica-se como estudo de caso.

Esse trabalho contou com o apoio dos alunos e pofessores do IFB/CSAM e uma 
estagiária que já integrava a equipe do NPCRM. Foi feita então a catalogação desse 
mobiliário. Como ponto seminal ficou articulado com o Itamaraty que o IFB/CSAM 
com seus alunos, já treinados e selecionados, iriam restaurar três mesas, uma 
mesa-escrivaninha de conferência chamada Itamaraty, a qual será apresentada 
nesse artigo, criada por Sérgio Rodrigues, uma pequena também do mesmo au-
tor e mais uma também pequena de autoria de Bernardo Figueiredo. O Instituto 
Sergio Rodrigues (ISR) participou nesse processo com as orientações de eventuais 
dúvidas nos procedimentos adotados no processo de restauro, e fornecendo os 
botões metálicos.

4.  Referencial Teórico
O Palácio do Itamaraty é a Sede do Ministério das Relações Exteriores (MRE) em 
Brasília, inaugurado em 14 de março de 1967, projeto do arquiteto Oscar Niemey-
er, desenhada por Lucio Costa em 1957, possuindo um magnifico paisagismo de 
autoria do Burle Marx no seu entorno, assim como um rico acervo representativo 
da criatividade brasileira, desde o barroco até o contemporâneo, com assinatura 
dos melhores artistas plásticos e designers brasileiros da época.  Esse projeto foi 
coordenado por Wladimir Murtinho, chefe da Comissão de Transferência do MRE, 
e Olavo Redig de Campos, arquiteto, chefe do Serviço de Conservação e Patrimô-
nio.

A concepção dos interiores e do mobiliário foi parte fundamental do projeto, 
como atestam os poucos relatos sobre o Palácio feitos durante a vida de Wladimir 
Murtinho. “Quanto ao mobiliário moderno, especialmente desenhado e produzi-
do para as salas administrativas do Palácio, foi em suas grandes linhas, resultante 
de prolongadas pesquisas de forma, de modo a que se harmonizasse ao ambiente 
palaciano, de salas de pé direito elevado e grandes dimensões. Por outro lado, já 
que os móveis modernos figurariam ao lado de peças antigas, era necessário que, 
seja nos materiais empregados, seja no alto nível do desenho e execução, não 
perdessem em confronto com os dos séculos anteriores, mas que, pelo contrário, 
documentassem o contínuo desenvolvimento e a qualidade do móvel nacional. 
Assim sendo, e tendo em vista ainda a necessidade de conservar a unidade de 
inspiração, a responsabilidade pela decoração original do Palácio foi confiada a 
apenas quatro criadores e desenhistas: Sérgio Rodrigues, Bernardo Figueiredo, 
Joaquim Tenreiro, Jorge Zalszupin e Karl Heinz Bergmiller” (Na primeira publicação 
sobre o Palácio, editada pela FUNAG em 1985). 

O mobiliário do MRE visava a criar ambientes para a representação, mas, espe-
cialmente, para a negociação: “Quanto aos móveis, foram desenhados segundo as 
exigências da diplomacia. As ‘pessoas que vivem no palácio, explica o Embaixador 
Murtinho, muitas vezes são de idade. Se você os senta numa Mies van der Rohe, 
não conseguem mais se levantar. Também é necessário que se possa falar-lhes 
ao pé do ouvido ou traduzir-lhes uma conversa. Nossas poltronas são, portanto, 
fartas e sem rebuscamento inútil. Salvo pelo salão de recepção do ministro – onde 
elas serão rijas, incômodas, intimidantes. Não se visita o ministro para brincar. É 
necessário um certo aparato” (Revista da Associação dos Diplomatas Brasileiros 
Ano XIX nº 94 • Outubro de 2016 a Janeiro de 2017).

Os projetos de mobiliário desenvolvidos para o Palácio em sua maioria foram 
feitos exclusivamente para o MRE, desenvolvidos por importantes designers bra-
sileiros, e muitos não foram comercializados, assim muitos desses mobiliários são 
peças únicas, ou coleções únicas, em plena utilização diária em ambientes de tra-
balho.
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Os Palácios de Brasília possuem uma peculiaridade das condições de funciona-
mento, com projetos de arquitetura e interiores integrados com as artes. O Palácio 
do Itamaraty foi o último dos edifícios representativos a ser construído, com o 
desafio de abrigar as recepções oficiais, o cerimonial diplomático e os setores ad-
ministrativos e conferir por meio da sua espacialidade a ideia de uma identidade 
brasileira, sendo o mobiliário, parte fundamental da composição dos ambientes, 
os arcazes, os bancos, as cadeira, os oratórios dos séculos XVII e XIX convivem 
com as peças de desenho moderno brasileiro, especialmente encomendados ou 
modificados para o palácio. Alguns nomes importantes como Joaquim Tenreiro, 
Bernado Figueiredo, Livio Levi, Kal Heinz Bergmiller e Sérgio Rodrigues fiaram re-
sponsáveis por alguns ambientes do Palácio. (Móvel Moderno Brasileiro, 2017).

O arquiteto Sérgio Rodrigues representa o apogeu expressivo do móvel brasile-
iro, estima-se que desenhou 1.200 móveis e que metade foi produzida, dessa 
produção utilizou diversos materiais dentre eles a madeira maciça em especial 
o jacarandá. Desenhou os móveis para equipar diversas edificações em Brasília, 
como o Catetinho, Universidade de Brasília e o Ministério das Relações Exteriores. 
Sérgio Rodrigues responsabilizou-se pelos móveis dos gabinetes do Ministro, do 
secretário geral e subsecretário do salão das embaixadas e do vestíbulo, alguns 
dos móveis desenvolvidos foram: poltronas, consoles, carinho de telefone e me-
sas de jacarandá, mesas as quais foram restauradas. Esse foi mais um desafio do 
nosso curso e trabalho, o restauro de ícones exclusivos da história do mobiliário 
moderno, alguma vezes peças únicas, desenvolvidas na década de 60, as quais 
que estiverem em uso no decorrer dos últimos 50 anos, e após o processo de 
restauração retornou ao mesmo uso em um determinado ambiente de trabalho 
(Móvel Moderno Brasileiro, 2017).

5.  Estudo de caso: Mesa Itamaraty de Sérgio 
Rodrigues 

5.1.Identificação do Móvel
Categoria: Bens culturais móveis 

Subcategoria: Mobiliário Moderno 

Tipologia: Mesa /Escrivaninha com duas gavetas

Estilo: Modernista

Datação: 1960

Proprietário: Ministério das Relações Exteriores 

Localização: Esplanada dos Ministérios Palácio do Itamaraty - Zona Cívico-Admin-
istrativa, Brasília DF

5.2. Descrição do Móvel
A mesa - escrivaninha Itamaraty pertence ao acervo do palácio e possui as se-
guintes dimensões: altura de 0,75 centímetros, largura de 300 centímetros e 100 
centímetros de profundidade, cujas características formais e estéticas permitem 
defini-la como mobiliário modernista. Formalmente a estrutura da mesa destaca 
as principais características com peças em formato de colunas de sustentação, em 
seção quadrada de jacarandá maciço e possui botões metálicos cobrindo para-
fusos e junções, e como elemento decorativo, possui duas gavetas simétricas. O 
tampo é retangular, laminado com folha de jacarandá.
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5.3. Uso de intervenções anteriores
A mesa está há mais de cinquenta anos em pelo uso nas salas do MRE, móvel de 
caráter institucional e de uso quotidiano, visto que não se tratam de móvel de mu-
seu. Não há relatos de intervenções anteriores. A continuidade do deu uso e a ma-
nutenção da sua forma original deverá ser também conservada após intervenção. 

5.4. Estado de conservação
O estado de conservação da mesa em estudo pode classificar-se como deficiente, 
uma vez que apresenta mutilação no tampo, desgastes do estrato do acabamento, 
marcas de embate e marcar associadas ao pouso de objetos de forma inadequada 
sobre a mesa.  

5.5. Danos
Entre os danos verificados na mesa, observou-se um furo central de acordo com 
a figura 1, o qual foi realizado para passagem de equipamento eletrônico, por 
onde se utilizava um microfone, além de vários riscos no tampo,  a lâmina de ma-
deira apresentou partes soltas e com vários buracos, além de manchas escuras, 
conforme apresentado na figura 2. A mesa apresenta a ausência de duas gavetas, 
como consta no projeto original, e ausência de alguns botões metálicos. Na estru-
tura dos pés acúmulo de cera e coloração castanha escura. Desgaste superficial 
dos estratos de acabamento e policromia, resultado do uso e de vestígios de ex-
cesso de cera.

 

Figura 1: Registro de dano - furo central no tampo da mesa.

Figura 2: Registro de dano – riscos, lâmina de madeira soltando e buracos na lâmina no tampo da 

mesa.
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5.6. Procedimentos de intervenção realizadas
O estado de conservação da estrutura da mesa não releva a necessidade de uma 
desmontagem total, assim limitou-se a desmontagem parcial das estruturas lat-
erais e o tampo da mesa. Depois se realizou a limpeza com raspagem e lixam-
ento da base para retirada de produtos químicos e detectar possíveis defeitos, a 
raspagem e o lixamento do tampo para retirada de produtos químicos e detectar 
possíveis defeitos, deixando descoberto a madeira de jacarandá. Em seguida re-
alizou-se a calafetação, o preenchimento do furo central, a colagem e calafetação 
do tampo onde necessário, conforme figura 3. Depois ocorreu a raspagem para 
retirada dos riscos no tampo e base, uso do jogo de lixas para chegar a uma super-
fície uniforme ao toque, e a aplicação de seladora.

Figura 3: Intervenção - preenchimento do furo central, colagem e calafetação do tampo.

Em seguida inciou-se a reprodução volumétrica da gaveta, seguindo o método 
tradicional de reprodução de elemento com recurso de modelo, onde se realizou a 
medição da gaveta outra mesa do mesmo modelo, o desenho da gaveta, a prepa-

ração e corte do material para confecção das gavetas, para produção contou-se 
com o apoio do Laboratório de Produtos Florestais (LPF) com a doação de peças 
de madeira jacarandá maciça; em seguida a montagem e laminação das gavetas, 
jogo de lixas para chegar a uma superfície uniforme ao toque e aplicação de sela-
dora, lixamento e aplicação de verniz.

 Nos espelhos das gavetas foi feita calafetação e fresamento, foi feito lixamento 
para chegar a uma superfície uniforme ao toque, e aplicação de vernizes.

Terminada a intervenção de conservação e restauro do móvel, são notórias as 
diferenças tanto a nível estético e de originalidade, apresentado na figura 4.

Figura 4: Restauro tampo e base e reconstrução das gavetas finalizadas.
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5.7 Preservação
A preservação é uma das principais ações para manter dos bens culturais no 
estado físico, como: material, técnicas, estética e concepção, visando prolongar 
e salvaguardar sua originalidade e patrimônio. No caso de mobiliário, além do 
armazenamento ou exposição adequada, a limpeza é uma ação de grande im-
portância e previne a deposição e agregação de sujidade e poeiras. No caso da 
mesa apresentada à limpeza deverá realizar-se a seco, utilizamos apenas um pano 
de algodão que se deverá friccionar energicamente de forma a reativar o polimen-
to restituído, essa limpeza deverá ser regular, mas comedida para não resultar 
nem degaste dos materiais. 

Conclusões
O artigo apresentado representa um recorte de ações desenvolvidas pelo NPCRM, 
destaca-se que além da ação apresentada, exitem ainda outros projetos no mes-
mo escopo onde ocorreu a restauração de três mesas do Gabinete da Presidência 
da República do Brasil e com assinatura de um Acorso de Cooperção Técnica em 
2018 e quem englobam a pesuqisa, conservação e restauro no acervo do Palácio 
do Planalto. 

Nesse recorte, o estudo de caso apresentado compreende as primeiras ações do 
Núcleo de Pesquisa, Conservação e Restauro de Mobiliário, a prática foi realizada 
por alunos do Instituto Federal de Brasilia (IFB/CSAM), a mesa restaurada apre-
sentada desde artigo, ficou em exposição no Palácio da Itamaray durante o mês 
de março de 2017,  na abertura desta exposição firmou-se um Acordo  de Co-
operação Técnica  entre o IFB/CSAM e Ministerio das Relações Exteriores (MRE) 
com a duração prevista de cinco anos, para a realização de projetos em torno de 
pesquisa, conservação e restauro do mobiliário moderno do Palácio do Itamaraty,  
podendo ser desdobrado a outras esferas do MRE, como o restauro do mobiliário 
moderno assinado por Sérgio Rodrigues do Palácio Pamphilj, Embaixada do Brasil 
em Roma. 

Outra consequência desse trabalho foi à realização de uma exposição - Desen-
hando para um Pálacio - coordenada pelo MRE, relizada no Palácio do Itamaraty 
em abril de 2018, onde,  três estudantes do IFB/CSAM ficaram responsáveis pela 
preparação do mobiliário.

Com as atividades que vem sendo desenvolvidas espera-se que diversas áreas do 
conhecimento acerca do conteúdo didático do Curso Técnico em Móveis possam 
se integrar na perspecitva de articulação entre conhecimento teórico- pratico ex-
ercitado no curso e o nicho de mercado de restauração de mobiliário e com isso 
realizando a integração de maneira recorrente em nossas atividades cotidianas 
ensino, pesquisa e extensão, alem da gestão de projetos. Essa atividade visa a 
integração entre educação, ciência, tecnologia e inovação no sentido de articular 
entre os atores a construção da unidade institucional do IFB/CSAM e sua repre-
sentação perante a comunidade. Além de capacitar os alunos para restauração 
de móveis com vistas a preparação para inserção em nicho de mercado com base 
teórica e prática; e difundir o trabalho que vem sendo feito pelo IFB e parceiros 
no sentido de consolidação da Rede de Pesquisa, Conservação e Restauro de Mo-
biliário Moderno em Brasília sob a Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Conser-
vação e Restauro de Mobiliário (NPCRM) do IFB.
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RESUMO
Este artigo é parte das reflexões realizadas sobre as estratégias de proteção e 
preservação das fortalezas brasileiras como patrimônio militar e patrimônio mundial 
(UNESCO) no âmbito do projeto de pesquisa DIPATRI, no Mestrado em Patrimônio 
Cultural e Sociedade da UNIVILLE. Nesse sentido, o tema central abordado são 
as ações e as intervenções promovidas pelos gestores das fortalezas com apelo à 
valorização, pertencimento e preservação do patrimônio cultural fortificado do 
conjunto das três fortificações que fazem parte do Sistema de Defesa Triangular da 
Ilha de Santa Catarina (Florianópolis-SC): as Fortalezas de Santo Antônio Ratones, 
Santa Cruz de Anhatomirim e a de São José da Ponta Grossa esta, última, não inclusa 
na lista indicativa a Patrimônio Mundial da UNESCO. Busca-se com a investigação 
analisar como o desenvolvimento da modalidade do turismo educativo e pedagógico 
visa romper com o modelo tradicional de visitas guiadas, mediante atividades que se 
configurem como experiências pessoais de aprendizagem, possibilitando a interação 
entre a teoria apresentada em sala de aula e a prática vivenciada durante a visitação. 
Em vista destes aspectos o artigo tem como objetivo descrever as atividades de 
educação patrimonial e as práticas de turismo pedagógico que promovem ações de 
preservação e conservação do patrimônio nas fortalezas.

Palavras-chave: Patrimônio cultural, educação patrimonial, turismo pedagógico, 
fortificações, preservação.
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Introdução
Entendendo a busca pela mobilização para salvaguarda do patrimônio cultural 
fortificado da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, o referido artigo aborda 
como as práticas e o desenvolvimento de atividades turísticas com a expectativa 
de promover visitas aos espaços patrimoniais das fortificações da cidade, sob o 
formato do turismo pedagógico, articulam medidas com o intuito de proporcionar 
o contato entre a teoria exposta em sala de aula com as práticas vivenciadas em 
campo. As ações realizadas se configuram como atividades de educação patrimo-
nial e como tal se convertem em estratégias e ferramentas que a nosso ver pos-
sibilitam o desencadeamento de medidas de preservação, valorização e dinam-
ização das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, que são geridas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O complexo é formado pelas fortalezas de Santo Antônio Ratones, de Santa Cruz 
de Anhatomirim e a de São José da Ponta Grossa, que formam o Sistema de Defe-
sa Triangular da Ilha de Santa Catarina. Destacamos que o interesse em fomentar 
ações de turismo sob o viés pedagógico é em parte motivada pelo fato das duas 
primeiras fortalezas citadas estarem inclusas na lista indicativa a Patrimônio Mun-
dial da UNESCO. Este conjunto de fortificações aqui apresentado é nosso objeto 
de estudo nesse trabalho que tem como objetivo principal descrever as atividades 
de educação patrimonial e as práticas de turismo pedagógico que promovem 
ações de preservação e conservação do patrimônio nas fortalezas.

O percurso metodológico adotado é qualitativo para coleta e analise de dados, e 
foi realizado através de um levantamento bibliográfico e documental, como tam-
bém por meio da exploração do site do Banco de Dados Temático sobre fortifi-
cações (fortalezas.org), ferramenta esta idealizada e desenvolvida pelo Programa 
de Pesquisa e Extensão da UFSC. Partindo dessa perspectiva apresentaremos ini-
cialmente a relação conceitual entre os principais temas abordados: educação, 
turismo e patrimônio. Como resultado dessa abordagem se espera inferir se as ini-

ciativas desenvolvidas corroboram para salvaguarda dos patrimônios em questão 
e em que grau isto ocorre. 

O Sistema Triangular de Defesa e suas Fortalezas
Criadas em meados do século XVIII pelo engenheiro militar Silva Paes, as fortifi-
cações pesquisadas faziam parte do sistema defensivo da Ilha de Santa de Catari-
na cuja finalidade era proteger a mesma das invasões estrangeiras, guarnecendo 
a barra norte da Ilha e também auxiliando na manutenção do território português 
no sul do Brasil (TONERA, 2001). Esse sistema era constituído pelas fortalezas de 
Santa Cruz de Anhatomirim (1739), localizada no atual município de Governador 
Celso Ramos, São José da Ponta Grossa (1740) e São João de Ratones em Flori-
anópolis (1740). As fortalezas foram tombadas pelo SPHAN (Serviço do Patrimônio 
Histórico Artístico Nacional) já em 1938, após o decreto n° 37 de 1937, que materi-
alizou a proteção jurídica proteção do patrimônio Cultural no Brasil. Com relação 
a sua arquitetura essas fortificações segundo Tonera (2012, p.77) “foram influen-
ciadas por outras erguidas pelos portugueses na Europa, Ásia e África”.

As fortalezas formavam o chamado “triângulo defensivo” sendo invadidas pelos 
espanhóis em 1777, fato este que permitiu que os invasores ficassem no território 
da Ilha até ser assinado o tratado de Santo Idelfonso, que definiu a colônia de 
Sacramento e a Ilha de São Gabriel, atualmente na região do Uruguai e a região 
dos Sete Povos das Missões, na área oeste do estado do Rio Grande do Sul, fi-
cariam de posse da Espanha. Portugal exerceria posse sobre a margem esquerda 
do rio da Prata e, com isso, novamente sobre a Ilha de Santa Catarina, as fortifi-
cações voltaram para a posse das tropas portuguesas (TONERA, 2001). Contudo, 
já em meados do século XIX elas não eram mais utilizadas para fins militares, pois 
o sistema defensivo foi considerado obsoleto (TONERA, 2001). Estes patrimônios 
de arquitetura militar passaram por um grande período de abandono e ruínas, 
alguns fatores como a desativação do porto de Florianópolis na década de 1960, 
o aceso difícil e restrito as ilhas onde se encontram as fortificações, “o não recon-
hecimento pela sociedade local do valor histórico e cultural dessas construções” 
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(TONERA, 2012 p.78) e a ineficácia do próprio sistema defensivo considerado ultra-
passado, influenciaram diretamente para o período de abandono que estes fortes 
passaram.

A fortificação de Anhatomirim é a maior em estrutura edificada do sistema defen-
sivo da ilha. A fortaleza foi erguida em 1739 por Silva Paes e igualmente as suas 
coirmãs foi invadida em 1777 pelos espanhóis sem qualquer resistência, porém 
Anhatomirim teve uma vida útil maior no decorrer da sua história serviu não só 
como aquartelamento, também foi sede do primeiro governo da capitania de San-
ta Catarina (1739-1744), serviu de hospital de convalescença durante a Guerra do 
Paraguai e cenário de execuções durante a Revolução Federalista como também 
serviu de prisões durante a Revolução Constitucionalista (MACHADO, 1994). Seu 
processo de restauro inicia em 1974 e contou com o apoio dos integrantes do 
IPHAN, a Universidade a gestão assumiu em 1979 e foi aberta a visitação em 1984 
(MACHADO, 1994). Atualmente a fortificação, segundo UFSC (2018), é a mais visita-
da recebendo um público anual de 101.578 pessoas. A fortaleza de Santa Cruz de 
Anhatomirim juntamente com a de Santo Antônio Ratones foi seleciona pelo IPH-
AN junto a um conjunto de outras 17 fortificações do território brasileiro a entrar 
na lista indicativa a Patrimônio da Humanidade, com isso elas representam não 
só Santa Catarina, mas toda a região sul do Brasil na lista indicativa a Patrimônio 
Mundial da UNESCO, essas fortalezas são um legado do patrimônio cultural militar 
no Brasil e foram essenciais para a demarcação territorial Brasileira. 

A fortaleza de São José da Ponta Grossa localizada entre as praias do Forte e Jurerê 
é a única do sistema defensivo, do sistema defensivo da ilha, cujo acesso é por ter-
ra. A fortificação é patrimônio cultural brasileiro foi tombado em 1938 pelo Serviço 
de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1989 a Universidade 
Federal de Santa Catarina passa a gerir esse patrimônio, que através do Projeto 
Fortalezas da Ilha de Santa Catarina com o apoio da Fundação do Banco do Brasil 
e do IPHAN consolida o processo de restauro da mesma, foi aberta para visitação 
pública em 1992 (TEIXEIRA, 2010, p.54). 

A fortificação de São Antônio Ratones é a terceira do sistema defensiva ela está 
localizada na ilha de Ratones Grande. Construída, por Silva Paes, no mesmo perío-
do da fortaleza de Ponta Grossa, em 1740, a fortificação foi a que menos modi-
ficações sofreu durante seu processo de restauro o mesmo que iniciou 1982 de-
pois com a efetiva participação de alunos, professores da UFSC e empresários da 
cidade (TEIXEIRA, 2010, p.63). No decorrer do século XIX ficou obsoleta devido a 
ineficácia do sistema defensivo da ilha. Inicialmente sob a jurisdição da Marinha 
do Brasil a fortaleza foi cedida à gerência da UFSC em 1990. Juntamente com sua 
coirmã no ano 2015 entrou na lista indicativa a Patrimônio Mundial da Humani-
dade na categorização monumentos seriados.

A Educação Patrimonial como Forma de Preservação do 
Patrimônio
O campo do patrimônio Cultural no Brasil, após a Carta Magna de 1988 passou 
por significativas modificações materializadas pelo artigo 216 da Constituição Fed-
eral, que ampliou o conceito de patrimônio. Esse avanço do patrimônio, na es-
fera conceitual, foi influenciado pela “onda patrimonializadora” que ocorreu, em 
âmbito global, principalmente após a primeira Conferência Geral da UNESCO em 
1972 que trouxe no seu âmago que os sítios reconhecidos como patrimônio da 
humanidade pertenciam a todos os povos do mundo. Para Pelegrini (2006, p.69) a 
Carta Constitucional de 1988 “representou avanços na luta em prol da cidadania e 
das políticas preservacionistas” como também “retomou alguns pressupostos de 
preservação reafirmando que a ação em prol do bem devia se desenvolver inde-
pendente da de tombamento e com base nas referencialidades dos bens”. 

Outra ferramenta crucial, no que tange a legislações de preservação e valorização 
dos bens patrimoniais culturais, foram às cartas internacionais, elas abordavam 
diversas questões acerca da preservação e restauração do patrimônio mundial, 
tendo, sem dúvida, influenciado as iniciativas preservacionistas nacionais. Para 
Chuva (2009, p.153) “a identidade nacional foi reconfigurada sofrendo algumas 
transformações e é nessa conjuntura que ocorre a ampliação da noção de pat-
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rimônio”. Com esse novo patamar que o patrimônio alcançou tornou se essencial 
à elaboração de estratégias de preservação e difusão do patrimônio como tam-
bém a construção de políticas públicas para conservação e desenvolvimento das 
regiões onde se encontram os bens, além de permitir que a comunidade tenha um 
acesso democrático sobre esses patrimônios. 

Com a nova configuração do patrimônio cultural no cenário nacional, pós Consti-
tuição de 1988, a educação patrimonial tornou se uma ferramenta fundamental 
na preservação sustentável do bem, na valorização cultural, no reforço dos laços 
identitários, reativação da memória local e no fortalecimento do sentimento de 
cidadania. Segundo Grunberg (2009, p.166).

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” 
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido.

A educação patrimonial por ser um “processo educacional permanente que tem 
na sua centralidade o patrimônio cultural” (HORTA,1999) como fonte primária de 
conhecimento possibilita o indivíduo ou a comunidade a se conectar com o pat-
rimônio restabelecendo laços de afetividade, reativando a memória local, possibil-
itando a produção de novos conhecimentos sobre o bem cultural, com isso valori-
zando a pluralidade do patrimônio e “capacitando todos para um melhor usufruto 
desses bens” (Medeiros, 2009, p.7) e principalmente ensinando as futuras ger-
ações a conhecer, preservar e difundir o patrimônio.  A Educação Patrimonial for-
nece elementos que possibilitem a percepção do espaço cultural pela população, 
para Medeiros (2010) ela tem como uma das principais finalidades “estimular o 
diálogo entre a sociedade e os órgãos responsáveis pela identificação, proteção e 
promoção do Patrimônio Cultural”. É essencial salientar que a educação patrimo-
nial é um vetor na democratização do patrimônio, pois com a prática da mesma 
a população tem acesso ao conhecimento sobre o bem como também auxilia no 
processo de participação popular na gestão do mesmo.

As fortificações da Ilha de Santa Catarina capitaneadas pela UFSC têm feitos tra-
balhos de preservação da memória dessas fortificações reforçando os laços de 
identidade entre o patrimônio e a comunidade que ele está inserido. Este processo 
de resgate histórico das fortificações catarinenses através do programa Fortaleza 
da Ilha de Santa Catarina se deu com ações de conservação, dando novos usos 
a espaços restaurados, em parcerias com outras instituições proporcionando o 
envolvimento da comunidade com o patrimônio, utilizando estratégias como a 
produção de folders, vídeos e exposições diversas, e também de prática pedagógi-
ca materializada no trabalho de educação patrimonial para crianças do ensino in-
fantil e fundamental cuja finalidade é de “sensibilizar os alunos para a importância 
de valorizar e preservar as fortalezas da Ilha de Santa Catarina, que são Patrimô-
nio Histórico Nacional” fazendo a partir do aprendizado sobre sua criação, uso, 
abandono, recuperação e transformação em museu ao ar livre. (UFSC, 2017). Esse 
trabalho pedagógico nomeado de “Aprender sobre história também é coisa de cri-
ança” ocorre com “contações de histórias sobre as fortificações e logo em seguida 
uma visita a fortificação” (UFSC, 2017). 

Esse projeto, elaborado pela UFSC, corrobora com a fala de Medeiros (2012, p.299) 
na qual cita que a educação patrimonial pode ser “instrumento de alfabetização 
cultural que possibilita o indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levan-
do-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal 
em que está inserido”. Partindo da perspectiva da relação entre preservação e 
Educação no âmbito patrimonial, Júnia Sales Pereira e Ricardo Oriá (2012, p.163) 
enfatizam que “a política de Patrimônio Histórico esteve sempre atrelada à ideia 
de que a preservação dos bens culturais estivesse associada ao processo educati-
vo das novas gerações”.

Outro projeto de impacto na difusão e dinamização do patrimônio fortificado de 
Florianópolis, que possui na sua essência um viés pedagógico, e que é vinculado 
à Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina que faz parte do Pro-
grama de Extensão UFSC nomeado de Fortalezas Multimídia é o Banco de Dados 
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Temático sobre Fortificações. Essa ferramenta digital, segundo Tonera, um dos 
seus criadores, tem como um dos principais objetivos:

Atender os públicos bastante diversos como estudantes e professores 
de vários níveis de escolaridade, entidades de preservação e entidades 
mantenedoras dos monumentos, especialistas em fortificações, 
profissionais de arquitetura, arqueologia, história, cultura e turismo, 
entre outras áreas, e público em geral, que podem utilizá-lo a partir de 
um cyber café, do computador da sua escola, da sua instituição, ou da 
sua residência (TONERA, 2010, p.4).

É importante salientar que esse banco de dados possui acesso gratuito e multilín-
gue, dentro da sua funcionalidade a ferramenta não é só para consulta, mas tam-
bém permite que colaboradores possam inserir dados novos sobre as fortificações 
no âmbito global, com isso, é notório o quanto esse projeto inovador contribui 
diretamente na democratização, através do compartilhamento de informações, 
do conhecimento sobre esse patrimônio cultural militar fortificado, além servir 
como um instrumento de educação patrimonial reforçando os laços de identidade 
entre a sociedade e o patrimônio como também preservando e divulgando este 
tipo de bem patrimonial. Nessa linha de pensamento a ferramenta digital, no que 
tange a educação do patrimônio, se encaixa com a afirmação de Medeiros (2012, 
p.299) que diz que um dos objetivos da educação patrimonial é “levar as crianças 
e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 
herança cultural” como também aproximar a população ao patrimônio através de 
sua memória de “forma agradável, prazerosa e lúdica”.

É importante frisar que dentre essas fortificações aqui abordadas duas (An-
hatomirim e Ratones) estão na lista a Patrimônio Mundial da UNESCO e nas di-
retrizes da candidatura das mesmas normatizadas pela Carta do Recife, a edu-
cação patrimonial e o turismos são dos pilares que norteiam o documento, no 
documento as atividades educativas no que tange ao patrimônio fortificado são 
incentivadas “Estimular iniciativas de educação patrimonial que favoreçam a ap-

ropriação das Fortificações a partir do conceito ampliado de Patrimônio Cultural” 
(MINC, 2017, p.2).

O Turismo Pedagógico como Instrumento de 
Preservação do Patrimônio 
Conhecida por suas quarenta e duas praias ao longo do seu litoral sendo des-
tino consolidado de sol e praia para turistas do Brasil e do exterior, a cidade de 
Florianópolis, possui também, como um dos atrativos turísticos,as fortificações 
erguidas no decorrer do século XVIII que são Patrimônio Cultural Brasileiro. Com 
estratégias para dinamizar o turismo nas fortalezas a UFSC, gestora das mesmas, 
criou incentivos para o aumento das visitas a esse patrimônio fortificado no ano 
de 2017 inicio o dia da gratuidade na qual o visitante é isento da pagar ingresso 
para adentrar nas fortalezas, a ação ocorre no primeiro domingo de cada mês, se-
gundo o CFSC (2017) “Desde que começaram, em agosto de 2017, os domingos de 
gratuidade têm sido um atrativo para a visitação das fortalezas, que além de pat-
rimônios históricos são uma opção de cultura e lazer para o público”. O aumento 
significativo no número de turistas está correlacionado também, segundo o CFSC 
(2017) há uma “maior divulgação dos monumentos na mídia e criação da página 
da coordenadoria nas redes sociais, ampliando assim a visibilidade e o conheci-
mento sobre as fortalezas” e com o programa de educação patrimonial. O quadro 
abaixo mostra o aumento gradativo do turismo nas fortalezas.

Figura 01: Gráfico de visitas às fortificações de 2011 a 2017

Fonte: CFSC 2017
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O Turismo, na esfera do patrimônio, procura estabelecer vínculos identitários, 
segundo Egrejas (2015, p.248) “o lugar turístico pode ser considerado um lugar 
de pertencimento para o frequentador e morador”. O turismo, portanto pode se 
tornar uma ferramenta para o desenvolvimento local, ou seja, o turismo pode 
estimular a dinamização da região onde o patrimônio está inserido com o sur-
gimento de novos equipamentos e serviços, e desse modo agir também como 
vetor de proteção e da sustentabilidade do bem, além de, segundo Tonera (2013, 
p.53) aliado ao lazer e a educação, ele se transforma em um vetor na democra-
tização do conhecimento histórico e na própria valorização do patrimônio. Partin-
do desse pressuposto do imbricamento entre o turismo e a educação no processo 
de preservação do bem patrimonial, o turismo pedagógico surge como um elo 
fundamental, através das práticas pedagógicas, no processo de preservação e di-
fusão do bem. 

Este segmento turístico visa romper com o modelo tradicional de visitas guiadas, 
mediante atividades que se configurem como experiências pessoais de aprendiza-
gem, possibilitando a interação entre a teoria apresentada em sala de aula e a 
prática vivenciada durante a visitação como descrito na fala a seguir:

O turismo pedagógico é uma maneira de oferecer aos estudantes a 
oportunidade de conhecer melhor uma determinada região e vivenciar a 
história, as tradições, os hábitos e os costumes da população local, por 
meio de aulas práticas no próprio destino receptor (MOLETTA, 2003, p. 
11).

Este modelo de turismo procura apresentar aos estudantes a oportunidade de 
aprender na prática o que foi visto nos conteúdos trabalhados em sala de aula. 
É fundamental enfatizar que o turismo pedagógico não se resume somente a 
simples passeios escolares, mas sim “uma atividade educacional a qual contextu-
alizará a teoria do real, em um espaço de ensino fora das quatro paredes de uma 
sala de aula” (SILVEIRA, 2008, p. 4). A implementação dessa prática pedagógica 
com viés turístico seria de exímia importância na preservação do patrimônio forti-
ficado, pois permitiria aos alunos terem oportunidade de associar o conhecimento 

aprendido em sala de aula à cultura dentro de uma ótica multidisciplinar assim 
ampliando os olhares sobre o patrimônio cultural, como também “proporcionaria 
uma visão crítica e reflexiva da realidade” (NAKAMURA, 2012, p. 4).  

A prática deste segmento turístico e o seu desenvolvimento através do processo 
de ensino e aprendizagem torna-se uma ferramenta no reforço dos laços de iden-
tidade entre o patrimônio e a comunidade que ele está inserido, além de ser um 
fator preponderante na democratização do conhecimento acerca do mesmo, pois 
nele o aluno ao visitar o local interage com o bem cultural ele o “sente” e vivencia 
o que foi abordado dentro da sala de aula. Para Milan (2007, p.33), no que tange 
ao aprendizado do aluno, o turismo pedagógico, dentro de um viés cultural, con-
tribui no “conhecimento do patrimônio histórico-cultural e no contato com outras 
culturas, tradições, hábitos e costumes da população local transformam-se em 
experiências enriquecedoras, promovendo o intercâmbio entre visitantes e vis-
itados”. A prática do turismo pedagógico no patrimônio cultural fortificado, aqui 
abordado, seria fundamental para o seu processo de valorização, salvaguarda e 
difusão do mesmo fazendo do bem patrimonial um lugar de entretenimento, con-
templação, construção de conhecimento e cumplicidade social. 

A Gestão das Fortificações na Salvaguarda do 
Patrimônio
No Brasil as políticas públicas voltadas ao patrimônio cultural ainda são bastan-
te fragmentadas o que acarreta um grande desafio para os gestores no âmbito 
patrimonial, resultando ainda em uma enorme dificuldade de produção de infor-
mações e de diálogo entre as gestões desses bens culturais. Segundo Pelegrini 
(2014, p.59) a “implementação de políticas patrimoniais deve partir dos anseios 
da comunidade e ser norteada pela delimitação democrática dos bens[...]”. A falta 
de diálogo entre as gestões dos patrimônios e os órgãos fiscalizadores tem con-
tribuído para a pouca eficiência das políticas de preservação patrimonial aliado a 
isso também a falta de participação social nas mesmas, o que impede, de certa 
forma, a comunidade de ter uma participação eficaz no processo preservacionista 
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do mesmo. Nessa perspectiva, entende se que a implementação do modelo de 
gestão compartilhada seria um ponto fundamental no processo de salvaguarda 
do patrimônio cultural no Brasil, pois além da integração, mapeamento e com-
partilhamento das informações, essa iniciativa, contribuiria para elaboração de 
políticas públicas para a preservação, dinamização do turismo e do próprio desen-
volvimento das regiões onde se encontram os bens.

Dentro dessa idéia, a UFSC, gestora das fortificações abordadas neste artigo, junto 
ao seu programa de Extensão Universitária através da sua Secretaria de Cultura e 
Artes (SeCArte) e a Coordenadoria das Fortalezas exercem um trabalho de exímia 
notoriedade em gestão patrimonial no país, sendo o único Estabelecimento de 
Ensino superior no Brasil a gerir um patrimônio militar de fortificado. A UFSC des-
de quando assumiu a gerencia das fortalezas têm buscado gerir esse patrimônio, 
em um modelo mais atrelado às demandas comunitárias e identitárias, partindo 
do investimento no turismo cultural, na educação patrimonial e na dinamização e 
democratização do conhecimento dos fortes de arquitetura militar.

 A UFSC tem realizado trabalhos de preservação da memória dessas fortificações 
reforçando os laços de identidade entre o patrimônio e a comunidade que ele 
está inserido. Corroborando dentro dessa perspectiva o historiador Le Goff (2003, 
p.160) salienta a importância da memória para a definição das identidades “é pre-
ciso entender o passado pelo presente e o presente pelo passado”.

Lugar de produção, compartilhamento e disseminação do conhecimento, a univer-
sidade, tem como um dos seus fundamentos a participação efetiva no desenvolvi-
mento da sociedade sendo capaz de torná-la mais justa e igualitária, contribuindo 
diretamente na formação do cidadão, como também sendo um vetor responsável 
pela democratização do conhecimento. A Universidade deve estimular o acesso 
da sociedade à cultura e no que diz respeito ao patrimônio cultural contribuir na 
difusão do conhecimento sobre o mesmo, através da pesquisa e extensão, de 
forma que o cidadão tenha acesso a informações sobre o patrimônio cultural. A 
UFSC tem exercido um trabalho inédito para uma Universidade como gestora de 

um patrimônio cultural dessa dimensão e inovador com seus projetos que são 
referência na difusão da cultura com projetos que preserva, valoriza e universaliza 
esse bem cultural edificado que se tornou um símbolo da sociedade catarinense 
e que pode se patrimônio da humanidade (fortalezas de Ratones e Anhatomirim) 
caso receba a chancela da UNESCO como citado anteriormente.

Conclusão
Com base na revisão da literatura e nos documentos acionados durante a pesqui-
sa podemos constatar que o turismo pedagógico e as atividades correlacionadas à 
educação patrimonial, promovem contribuições para o aprendizado das crianças, 
ao aproximar a teoria e a prática. Com base na plataforma digital fortalezas.com 
e demais aspectos levantados na investigação, corroboram para afirmar que esta 
modalidade turística pode favorecer diretamente para preservação, valorização e 
dinamização das fortificações analisadas em questão. 

Esta observação tem como suporte o entendimento de que as ferramentas edu-
cacionais mobilizadas sob o recorte de turismo pedagógico, além de promoverem 
um maior contato entre os visitantes e as fortificações, ampliaram a noção e a 
percepção dos mesmos sobre a abrangência do conceito de patrimônio cultural. 
Essas aproximações, de acordo com o estudo, permitem tornar o bem, um local 
de trocas, que estimulam a construção de novos conhecimentos, o intercâmbio 
cultural através de práticas interdisciplinares uma vez que agem de modo a pro-
porcionar um fortalecimento das relações afetivas e de pertencimento da comu-
nidade com estes espaços, e consequentemente reforçam os sentimentos de de-
mocracia e cidadania.   
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Rua Cosme e Damião, 466, fundos, bairro Universitário – Belo Horizonte/MG
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RESUMO
A Encomendação das Almas, nos últimos anos vem se configurando como um 
movimento de resistência cultual diante das várias dificuldades trazidas pelos 
processos de urbanização dos povoados rurais e modernização das comunidades 
locais. Neste contexto, é perceptível a manutenção, mas também constantes 
transmutação de uma cultura centenária (OLIVEIRA, 2017), que chega ao Brasil 
advindo de práticas lusitanas que atravessaram o atlântico a partir das primeiras 
missões religiosas ainda no tempo da colonização, sendo disseminada pelo interior 
do país por meio de várias diásporas. Esta manifestação da cultura religiosa foi sendo 
transformada em solo brasileiro à medida em que as pessoas que a praticavam 
também se modificavam em relação às suas cosmovisões e representações de sua 
devoção cristã. Tendo em perspectiva uma conjuntura mais local, especificamente 
no povoado rural da Bocaina, localizado nos arredores do município de Cláudio/MG, 
percebemos a prática da Encomendação das Almas como patrimônio imaterial de um 
determinado grupo indenitário, que, por tradição e fé, sai pelas noites da Quaresma 
realizando preces, clamores e entoando cânticos em determinados locais em prol 
de almas que acreditam necessitar de orações específicas. De tempos em tempos tal 
prática vem se transformando à medida em que valores são passados de geração 
para geração e as circunstâncias e condições para seu acontecimento são alteradas, 
modificando a cada espaço temporal não somente as pessoas envolvidas, mas 
também elementos procedimentais e sonoros, simbolizando aquilo que cada figura 
de liderança, ao longo dos anos, trouxe na memória em relação aos ensinamentos 
antigos que absorveram empiricamente a partir do convívio com pessoas que 
durante boa parte de sua existência mantiveram este costume. A partir de análises 
do discurso autóctone e da comparação entre cantos entoados durante rituais de 
Encomendação das Almas observados de 2015 a 2018, apresenta-se neste trabalho 
a genealogia sonora e procedimental desta manifestação que ainda hoje persiste no 
povoado da Bocaina, retratando elementos capazes de ilustrar a transmutação da 
prática na região. 

Palavras-chave: Lamentação das Almas; Reza das Almas; Canto das Almas; 
Catolicismo popular; Etnomusicologia brasileira.
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Introdução
O município de Cláudio, localizado no centro-oeste mineiro, completou em 2017 
a marca de 106 anos de idade, o mesmo número de anos vividos por Sr. Antônio 
Felipinho, antigo participante do ritual de Encomendação das Almas e fonte mais 
remota para pesquisas de viés etnográfico acerca de manifestações paralitúrgicas 
na localidade, sobretudo aquelas cuja influência afro-brasileira se faz marcante 
nos traços de sua realização. 

A entrevista com este interlocutor redirecionou a pesquisa “Cantá pras alma: a 
reza cantada do ritual de Encomendação das Almas” (OLIVEIRA, 2017) desenvolvida 
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de 
Minas Gerais entre 2015 e 2017, uma vez que sua fala remetia as origens da prati-
ca na região ao “tempo dos antigos”. Tal narrativa demonstrou, neste caso, os lim-
ites da investigação etnográfica para compreensão das raízes desta manifestação 
em âmbito local, mas chamou a atenção para a existência de ciclos temporais que 
perpassavam pelas organizações internas dos grupos de encomendadores e suas 
em períodos de continuidade e descontinuidade nas reconstruções de suas práti-
cas ritualísticas ao longo dos anos.

A pesquisa desenvolvida no município de Cláudio abarcou por meio de entrevistas, 
gravações e observações basicamente três povoados rurais nos quais a prática do 
rito podia ser encontrada em plena atividade, sendo estes Bocaina, Machadinho e 
São Bento. Contudo, para este trabalho serão levados em conta somente os dados 
obtidos a partir da investigação ocorrida no povoamento da Bocaina, uma vez que, 
atualmente, os grupos que promovem o ritual de Encomendação das Almas nas 
localidades de Machadinho e São Bento encontram-se inativos, respectivamente, 
por agravamento de saúde e falecimento de figuras que exerciam papeis de lid-
erança.

No entanto, embora a prática em prol das almas nestes dois últimos locais não 
seja inteiramente abordada aqui, seus processos de descontinuidade acarretados 

pelo perecimento de suas lideranças chamaram atenção para as consequências 
de fatos como estes em períodos temporais anteriores ao momento em que foi 
realizada a pesquisa de campo, permitindo o levantamento de questões sobre 
forma como tais acontecimento poderiam afetar e como concretamente afetaram 
a tradição local.

Ademais, foi possível observar colher informações neste âmbito somente no po-
voado da Bocaina, devido à proximidade estabelecida com os praticantes do ritual 
e por, neste local em específico, ter sido possível realizar investigações por um 
período mais prolongado de tempo, o que, consequentemente, permitiu a real-
ização de entrevistas com um maior número de pessoas.

1.  O ritual de Encomendação das Almas
Trata-se de uma prática cujas origens remetem ao período medieval e a ocorrên-
cia atualmente ainda pode ser observada no espaço luso-brasileiro, sendo ampla-
mente disseminada tanto em Portugal como no Brasil (EUFRÁSIO; ROCHA, 2016a; 
OLIVEIRA, 2017). Por tradição, sua realização se dá em determinadas localidades 
em específicos dias no decorrer do período quaresmal (BORGES; MAURÍCIO; SAN-
TOS, 2011; CARVALHINHO, 2010; COSTA, 2012; NASCIMENTO, 2007; OLIVEIRA; 
ARAUJO, 2011; OLIVEIRA, 2017), ou durante o período que compete à Semana San-
ta (CARVALHINHO, 2010; CHAVES, 2011; PEREIRA, 2005; SOARES, 2014) celebrada 
no âmbito do catolicismo em sua vertente mais popular.

Atualmente é possível encontrar vários registros desta prática ritualística em di-
versas localidades do Brasil, cada qual contendo características particulares, tor-
nando complexa a tarefa de atribuir à Encomendação das Almas uma única e preci-
sa definição (EUFRÁSIO; ROCHA, 2016a), contudo, há elementos comuns em todas 
as recorrências observadas em campo e na literatura sobre esta temática que per-
mitem sua distinção, em especial, foi identificado o ato de entoar rezas a partir de 
lúgubres melodias solicitando por meio destas que os devotos, ao lhes ouvirem, 
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realizem de dentro de suas residências preces em favor de determinados tipos de 
almas (OLIVEIRA, 2017).

De forma geral, a Encomendação das Almas se caracteriza por um grupo de pes-
soas caminham através de determinada localidade realizando um número ímpar 
de paradas nas quais são entoadas rezas em forma de cântico cujo texto rogam 
por orações em prol de determinados tipos de almas (do purgatório, dos famili-
ares, perdidas, em agonia, dentre outras). 

O rito é encontrado em trabalhos apresentados por diversos autores, 
tendo em perspectiva várias abordagens distintas. No entanto, face 
às variações na prática deste rito, observadas a partir da leitura de 
relatos existentes na bibliografia sobre o assunto, é possível traçar 
pontos do desenvolvimento do ritual que são comuns a um número 
crescente de manifestações, sendo estas recorrentes em práticas tanto 
no Brasil quanto em Portugal, ilustrando, em um plano estrutural, 
a correspondência luso-brasileira no âmbito desta prática. Deste 
modo, gostaríamos de destacá-los enquanto elementos que nos 
auxiliam a caracterizar a luso-brasilidade do ritual de Encomendação 
das Almas, sendo estes: o fato de ser uma prática exclusivamente 
noturna; a presença de um líder; a existência de três grupos distintos 
de participantes, sendo estes, encomendadores, receptores devotos 
e as almas; a experiência com o sobrenatural, que se dá a partir da 
crença de comunicação com as almas ou com o divino; a intenção de 
pedir para a salvação das almas e alívio de suas penas; o ato de se 
entoar rezas em forma de cantos diante de determinadas residências; a 
frequente proibição ou medo de se olhar para trás; o fato do texto das 
rezas ser cantado e trazer em seu versos os passos e/ou as intenções do 
ritual; melodias melismáticas, de caráter lúgubre, entoadas sobre ritmos 
irregulares (EUFRÁSIO; ROCHA, 2016b, p. 449).

Em relação à performance do rito[1], os aspectos procedimentais irão variar de 
acordo com preceitos da tradição existente no local onde o rito está sendo real-

[1]  Maiores detalhes podem ser observados na pesquisa integral (ver OLIVEIRA, 2017). 

izado, acarretando não somente juízos de valor simbólicos referentes ao que cada 
grupo considera como sagrado ou pertinente, mas sendo este processo influ-
enciável pelas relações sociais e intercomunitárias existentes entre membros dos 
grupos de encomendadores. Podemos compreender que o dinamismo cultural é 
promovido por pessoas que agem ativamente em meio às tradições no decorrer 
do tempo, pois cada indivíduo encontra nas práticas culturais motivações para 
fazer valer sua identidade e existência, produzindo e também alterando a cultura 
com a qual mantém contato (EUFRÁSIO; ROCHA, 2018).

Tendo como exemplo as três comunidades rurais investigadas no entorno de Cláu-
dio/MG, mesmo diante da proximidade geográfica, foi possível identificar a ex-
istência de três tradições distintas em vários aspectos procedimentais e sonoros, 
especialmente em relação ao repertório de rezas cantadas. Contudo, foi possível 
estabelecer relações entre as manifestações observadas em Machadinho e Bo-
caina, analisando como o trânsito intercomunitário entre moradores que migrar-
am advindo deste primeiro povoado, exerceu influência e modificou a prática dos 
encomendadores da Bocaina, local sobre o qual daremos ênfase neste estudo. 

2.  Reconstrução de memórias rituais: trânsitos e 
influências
Segundo Jan Assmann (2008), a memória cultural é uma forma de memória cole-
tiva, no sentido que é compartilhada por um conjunto de pessoas, e de que trans-
mite a essas pessoas uma identidade no âmbito da coletividade, isto é, cultural. Na 
tradição existente em torno da celebração do ritual de Encomendação das Almas 
no povoado da Bocaina, foi possível observar que o grupo que atualmente realiza 
a manifestação é formado por um conjunto de moradores que se aproximaram 
de prática inicialmente por vieses, culminando no grupo atual que, consequente-
mente, define características próprias da interpretação destes para o escopo da 
prática que podemos perceber.



3880 3881

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Neste caso, a interpretação da tradição, pilar sobre o qual é realizada a recon-
strução desta memória, por mais que ocorra em um âmbito também coletivo (a 
nível de aceitação dos participantes do ritual) é determinado fundamentalmente 
por especialistas da memória cultural, que no caso da Encomendação das Almas 
cabe a este papel a função do matraqueiro (aquele que porta e tange a matraca), 
figura de liderança nas comunidades estudadas, bem como no povoado da Bo-
caina. A este personagem cabe a leitura do ritual e seus aspectos procedimentais 
em acordo com a tradição, sendo que, muitas das vezes, foi possível observar em 
campo que os demais encomenddores do grupo seguem a orientação deste “líder” 
quanto à condução das devidas ações a serem realizadas durante a cerimônia, 
pois, faz-se necessário certo rigor para que o rito cumpra sua função de forma 
eficaz.

Assim como é comum em comunidades tradicionais haja níveis de estruturação 
da memória cultural (ASSMANN, 2008), há também na tradição da Encomendação 
das Almas do povoado da Bocaina questões de conhecimento acerca do rito, es-
pecialmente em relação à questões sacras místicas, cuja transmissão da memória 
se dá de forma mais restrita, sendo cabível à fronteiras localmente definidas, seja 
pelo reconhecimento de capacidades, compreensão cosmológica, acesso, ini-
ciação, convivência, hereditariedade ou proximidade pessoal. No caso específico 
da Bocaina, percebeu-se que a transmissão das memórias acerca da tradição se 
deu basicamente por meio de três processos, sendo estes: hereditariedade, con-
vivência e proximidade pessoal.

Deste modo, nomeadamente identificamos três personagens que atualmente co-
ordenam as práticas no povoado: 1) Nazaré; 2) Vera; 3) Suelene. Cada qual possui 
um papel determinante nas performances, pois, receberam memórias por meio 
de ao menos um destes três processos enunciados e nos tempos de atuais, a par-
tir da junção dos saberes advindas das três – frutos de vivências passadas – com-
põe o escopo da celebração alvo deste estudo, cuja observação se deu durante as 
Quaresmas de 2015 a 2018, transmitindo consecutivamente memórias reconstruí-
das no âmbito de suas “negociações” e tomadas de decisões nas Encomendações 

que dirigem na comunidade. Neste contexto, o aprendizado de cada uma destas 
personalidade acerca do ritual vieram por meio da convivência e proximidade pes-
soal com líderes anteriores, em especial dona Luia e senhor Afonso. 

 Senhor Afonso, é atualmente o encomendador de mais idade no povoado da 
Bocaina e é pai de Vera que o acompanhava nas celebrações realizadas décadas 
atrás quando este liderava um dos grupos que no decorrer dos tempos existiu na 
comunidade. Com o pai, Vera aprendera muitos dos preceitos da tradição, bem 
como muitos procedimentos e cânticos a serem entoados em cada celebração.

Por outro lado, anos após o grupo de seu pai ter parado de realizar os rituais 
devido à dificuldade em reunir participantes, Vera integrou um grupo formado 
por dona Luia – pessoa que em função de seu casamento com um morado da Bo-
caina havia imigrado do povoado de Machadinho, local onde também participava 
da celebração – e algumas outras pessoas do povoamento, dentre elas, Nazaré e 
Suelene. Estas, por sua vez, sob a liderança de dona Luia, por meio da convivência 
e proximidade pessoal, vivenciaram memórias acerca da tradição.

Segundo relatos, após o falecimento de dona Luia, o ritual de Encomendação das 
Almas deixou de ser praticado por cerca de uma década, configurando um hia-
to temporal (OLIVEIRA, 2017) em meio às práticas que tradicionalmente vinham 
ocorrendo na Bocaina. Porém, foi possível perceber que processos de descon-
tinuidade como estes são recorrentes de tempos em tempos, especialmente se 
causados pelo óbito de um líder, sendo necessário um período para reconfigu-
ração do grupo e, consequentemente, rearranjo de suas memórias para reavi-
vamento da prática, uma vez que esta virá sob nova interpretação e demandará 
quórum de adeptos para formação do novo grupo.

No final de 2014, quando fui notificado pela primeira vez a respeito da existência 
desta prática no povoado da Bocaina por intermédio de Euler (filho de Vera), tive 
a curiosidade em assistir à celebração na Quaresma de 2015. Embora naquela 
ocasião eu ainda não conhecesse pessoalmente o ritual, já havia lido alguns tra-
balhos acerca do mesmo que me permitiram ter uma noção geral de seus pro-
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cedimentos. Na ocasião da primeira observação foi possível perceber uma certa 
insegurança por parte dos praticantes, mas imaginei ser somente uma reação á 
minha presença e à situação de gravação, então inédita para eles. Porém, com o 
passar do tempo e número de observações realizadas, fui percebendo a forma 
como as performances do grupo passaram a adquiri mais segurança em relação 
aos procedimentos e às rezas cantadas.

Abaixo, por meio do recurso intermediático QR-Code, é exposta uma reza/canto 
de pedidos (EUFRÁSIO; ROCHA, 2016b, 2018), categoria que distingue a primeira 
reza a ser entoada em forma de cântico diante de qualquer parada (seja diante de 
cruzeiros, encruzilhadas, cemitérios, capelas, igrejas, ou, como no caso do rito na 
Bocaina, diante de residências). Esta reza/canto tem seu texto repetido por pelo 
menos três vezes em cada parada do grupo, traduzindo procedimentos e tendo 
como variação o tipo determinado de alma ao qual se destina as intenções do 
ritual naquele momento, ponto cujo qual o ato de pedir/encomendar por preces 
cantando pode ser considerado como característica marcante.

Exemplo 1: Gravação da “Reza das Almas” entoada no ritual de Encomendação das Almas (gravação 

realizada em 27 de março de 2015) - Acesso em: https://goo.gl/x3xPwU (OLIVEIRA, 2017, p. 159)

No decorrer das performances rituais observadas no povoado da Bocaina, cabe 
aqui destacar a evolução do entrosamento entre Nazaré, Vera e Suelene, bem 
como a elevação da qualidade de participação dos demais encomendadores, visto 
que a início era notório que muitos deles não possuíam o hábito constante de 
frequentar os rituais a medida em que muitos entoavam o texto cantado de forma 
discrepante ao que era enunciado pelas lideranças. Assim, é plausível considerar 

que o grupo, naquele momento estava em sua fase de reajuste pós hiato tempo-
ral, encontrando-se em 2018 com uma base bem mais sólida, embora ainda haja 
uma série de participantes cuja presença é mais exceção do que regra, interferin-
do expressivamente na performance.

Esta inconstância gera uma certa confusão na performance do rito, 
pois ocorre que, em determinadas situações em que presenciei, os 
participantes confundiam o momento de pedir em prol de um tipo de 
alma específico e, simultaneamente, enquanto uns diziam “prás almas 
do Pugatório” outros pronunciavam “prás almas do seus parentes”, 
causando uma mistura sonora, fato que parecia irritar as lideranças 
do grupo e causar certo constrangimento e, curiosamente, este “erro” 
representava alguma graça para os mais jovens, os quais, em situações 
como esta, não continham seus risos (OLIVEIRA, 2017, p. 162).

Nas primeiras celebrações observadas ainda em 2016, lembro-me de presenciar 
Nazaré, Vera e Suelene se afastarem do grupo antes do início da celebração para 
decidirem trajetos a serem percorridos, procedimentos, condutas e, em especial, 
optarem por cânticos e reconstruírem melodias a partir das memórias que traziam 
das celebrações das quais participaram décadas atrás sob a liderança de senhor 
Afonso (no caso de Vera), bem como sob a liderança de Luia (no caso de Nazaré e 
Suelene, mas também Vera, embora tenha participado pouco deste grupo).

Desta forma, em determinados versos da “Reza das Almas” (OLIVEIRA, 2017, p. 
160) era possível perceber algumas variações melódicas, especificamente sobre 
os versos “Reza mais um Pai Nosso” (possibilidades A) e “Reza, reza, reza, reza” 
(possibilidades B).
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Exemplo 2: Variações melódicas sobre trechos da “Reza das Almas” (OLIVEIRA, 2017, p. 162–163)

Embora na pesquisa original (OLIVEIRA, 2017) estas possibilidades de variações 
sejam consideradas como um recurso de interpretação musical, reflexões e aná-
lises posteriores permitiram ponderá-las como um dos aspectos que revelam-nas 
enquanto características do momento de reajustes vivido pelo grupo de encomen-
dadores em seu processo de reconstrução de suas memórias em âmbitos cul-
turais, uma vez que, a princípio, os indivíduos participantes possuem várias iden-
tidades, sendo igualmente distintas as suas memórias diante das dinâmicas de 

esquecimento e seleção do relevante que compuseram suas identidades (ASS-
MANN, 2008, p. 120–122).

De forma geral, nas Encomendações das Almas presenciadas no povoado da Bo-
caina foi possível identificar duas rezas cantadas utilizadas no momento de pedi-
dos por orações em prol das almas, sendo: 1) “Reza das Almas”, acima exemplifica-
da; 2) “Alerta irmão devoto”, identificada no discurso autóctone como pertencente 
à Luia.

No ritual que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2016, pude observar 
que Suelene, dona Nazaré e Vera estavam um pouco inquietas e 
cogitando a possibilidade de entoarem outra reza/canto de pedidos, 
que era utilizada por Luia. Logo após o cortejo ter partido da praça de 
trás da igreja, as três encomendadoras se reuniram um pouco antes 
da casa onde seria a primeira parada e, naquele local, começaram a 
conversar e a entoar baixinho a melodia referente ao que era entoado 
por Luia, entretanto, não tendo as três chegado a um acordo, seguiram 
o ritual com a “Reza das Almas”, dado que, o grupo todo já estava 
mais acostumado. Uma cena semelhante se repetiu no ritual seguinte 
(noite de 24 de fevereiro de 2016) com a mesma discussão, desta vez, 
abrangendo um número maior de participantes do ritual e envolvendo 
a entoação de rezas/cantos de pedidos que eu ainda não tinha ouvido. 
Porém, o grupo também nesta ocasião não conseguiu chegar a um 
acordo, pois havia ainda muita controvérsia em relação aos versos a 
serem entoados e algumas dúvidas quanto à melodia ou o “tom” em 
que a reza/canto deveria ser “tirado”. No ritual do dia 26 de fevereiro 
de 2016, logo na primeira parada Suelene entoou uma reza/canto de 
pedidos diferente da “Reza das Almas” que o grupo vinha interpretando 
ao longo das celebrações que presenciei [...] A reza/canto de pedidos 
“Alerta Irmão Devoto” foi entoada nos rituais que aconteceram nas 
noites de 26 de fevereiro e 02 de março de 2016 [...] A reza/canto de 
pedidos “Alerta Irmão Devoto” é bastante semelhante à reza/canto 
identificada por Suelene, Nazaré e Vera como aquele que foi ensinado e 
era entoado por Luia antes de falecer (OLIVEIRA, 2017, p. 169–171).
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Ao analisar o momento em que as figuras de lideranças e alguns participantes do 
grupo discutiam sobre a forma de entoar uma reza/canto de pedidos a qual se obje-
tivavam, foi possível perceber como as definições sobre forma, texto, andamento, 
ritmo e melodia surgiram como resultados de uma construção coletiva advinda 
das memórias de cada membro presente na discussão, sendo estas, embora par-
tissem em um primeiro momento de Nazaré, Vera e Suelene, eram também par-
tilhadas com grupo, dando cada qual sua contribuição, influenciam mutualmente 
o modo de “tirar” a reza/canto.

A construção coletiva que resultou na reza cantada “Alerta Irmão Devoto” con-
figurou-se por uma junção de memórias entre versões entoadas por Suelene e 
Vera, contendo elementos de ambas as interpretações, sendo possível identificar, 
por exemplo, a proximidade de relações no âmbito textual, fonético, intervalar e 
rítmico.

Exemplo 3: Comparação entre as versões entoadas por Suelene e Vera - definidas enquanto canto 

de Luia - e reza/canto de pedidos “Alerta Irmão Devoto” (OLIVEIRA, 2017, p. 171)

Tendo em perspectiva um campo mais simbólico, podemos observar que na reza/
canto de pedidos “Alerta Irmão Devoto” o pedido por orações se destina a um outro 
tipo de alma que não está presente na “Reza das Almas”, sendo direcionado às 
almas esquecidas, tipo sobre o qual os encomendadores consideram não haver 



3888 3889

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

ninguém que realize orações em seu benefício. Vale salientar também que em-
bora na versão entoada por Vera conste um pedido em prol das almas que estão 
em agonia, durante os rituais observados, nenhum pedido a este tipo de alma foi 
proferido.

Por fim, podemos averiguar que transições e transformações de fato são corre-
spondentes às dinâmicas da memória cultural (ASSMANN, 2008, p. 126) sendo 
ciclicamente direcionadas e capazes de direcionar práticas no âmbito de suas 
constantes releituras observadas no processo de manutenção de uma tradição, 
como, neste caso, é demonstrado o caso da Encomendação das Almas no povo-
ado da Bocaina. Assim, percebermos como em relação à reconstrução de uma 
memória cultura faz necessário considerar trânsitos e influências enquanto forças 
preponderantes que direcionam sua formulação e síntese enquanto prática.

Considerações finais
A respeito dos rituais de Encomendação das Almas que transcorrem no povoado 
da Bocaina, foi possível identificar uma prática que no decorrer de sua tradição 
tem sido remodelada pelos fluxos de pessoas que mantiveram a prática desta 
celebração de tempos em tempos e, mesmo com as descontinuidades que a cel-
ebração do rito sofreu, foi retomada e ressignificada por participantes que, em 
momentos posteriores, a assumiram-na e incorporando suas memórias, repre-
sentações e interpretações daquilo que lhes é tradição, fazendo da prática da En-
comendação uma justaposição de valores transmitidos ao longo dos anos em um 
espaço geográfico e cultural no qual distintos indivíduos, de variadas origens e 
histórias, vivenciaram e vivenciam um intercâmbio de valores que integra e reen-
gendra a manifestação atual do ritual. 

Ao analisar as reincidências das rezas cantadas que compõem o repertório do gru-
po que atualmente realiza a Encomendação das Almas no povoado da Bocaina foi 
verificado que  determinadas rezas cantadas são entoadas mais vezes do que out-
ras, o que nos permite compreender o pensamento das lideranças do grupo em 

torno dos aspectos sonoros do rito, como em relação à reza/canto de pedidos “Reza 
das Almas”, que é elencada por dona Nazaré e Suelene para interpretação duran-
te as performances rituais por considerarem-na mais fácil de ser cantada pelo o 
grupo de participantes em geral. Embora estas apontem “Alerta Irmão Devoto” 
como uma reza cantada “mais bonita”, revelam que para eficácia e manutenção 
da tradição é mais importante a integração dos participantes na celebração en-
toando efetivamente uma reza cantada cuja maioria conhece e se identifica do 
que propriamente utilizar uma que, embora considerem como “mais bonita”, sua 
seleção impeça que todos os membros do grupo participem contribuindo com 
suas vozes ao corpo sonoro.

Assim, tendo em vista o dinamismo que perpassa pela reconstrução destas 
memórias e da forma resistente em que o ritual tem ocorrido no povoado da Bo-
caina (EUFRÁSIO; DUARTE; ROCHA, 2017), faz-se relevante apontar que os exem-
plos aqui apresentados contribuem como representação de uma expressão sono-
ra e não usurpam a expressão em si. Em meio à organicidade das performances 
rituais há nuances sonoras que ora se associam e ora se distanciam dos exem-
plares aqui demonstrados, no entanto, para os encomendadores, há sonoridades 
proximais que são consideradas aceitáveis para o grupo enquanto eficientes, não 
havendo, portanto, uma padronização melódica, rítmica e/ou tonal que possa ser 
definida ou concebida por meio de uma representação rígida. Foi possível con-
statar que na perspectiva êmica, o fato das pessoas estarem juntas e fazerem 
com que o rito ocorra efetivamente em prol das almas, é mais importante do que 
propriamente a qualidade estética dos elementos musicais que perpassa por sua 
realização, mesmo que estes sejam parte indispensável para consumação do ritu-
al de Encomendação das Almas.
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RESUMO
Uma das mais importantes expressões de religiosidade e cultura afrobrasileira 
presentes em Minas Gerais é o ritual do Reinado de Nossa Senhora do Rosário ou 
Congado. O Reinado consiste num ciclo anual de homenagens a Nossa Senhora do 
Rosário e envolve desde a realização de novenas a coroações dos reis e rainhas do 
Congado. O evento da manifestação do Congado se firma em um universo carregado 
de simbologia e significados, marcado por momentos festivos e devocionais, que 
se tangibilizam em diversos tipos de representações. Esse trabalho busca entender 
o contexto histórico-cultural da comunidade do Congado de Mocambeiro e suas 
tradições, a fim de incentivar as manifestações do patrimônio cultural imaterial, 
que completou um centenário, em 2017. A pesquisa “Centenário do Congado em 
Mocambeiro/Matozinhos”, foi realizada por professores a alunos do Centro de 
Estudos em design e Tecnologia da Escola de Design da Universidade do Estado de 
Minas Gerais. Entende-se que a realização da festa do Congado é um evento que 
contribui para a valorização do patrimônio imaterial da comunidade do distrito de 
Mocambeiro, na cidade de Matozinhos.  Nesse contexto, o design pode contribuir 
para o entendimento da comunidade e suas raízes e a valorização da cultura local, 
da identidade e do patrimônio. Quanto à metodologia, fez-se um levantamento 
bibliográfico de caráter qualitativo, sobre o Congado e sua manifestação no território 
mineiro, com foco no estudo de caso do Distrito de Mocambeiro. Utilizou-se como 
fonte de referências o acervo da biblioteca da universidade, periódicos da CAPES, 
anais de congressos, revistas online, livros, monografias e teses sobre o assunto. 
Constatou-se que o tema Congado está em ascensão. Contudo, quando voltado ao 
distrito do estudo, há uma escassez de registros e quase nulo o material de referência. 
A comunidade pouco sabe da sua história e importância. Entre as contribuições 
do projeto de design pode-se mencionar a criação da identidade visual e a marca 
pelo centenário. Esta, desenvolvida pelos profissionais do design, foi aplicada em 
produtos tais como: velas, camisetas, estandartes, entre outros. Como incentivo 
para a comunidade foram desenvolvidos modelos de terços em contas e fuxico de 
retalhos, que a comunidade utilizou como suvenir para colaboradores e parceiros do 
evento.  O grupo da pesquisa também realizou os registros das imagens do evento 
elaborando um acervo digital da Festa do Centenário do Congado de Mocambeiro, 
doado à comunidade e instituições parceiras. Acredita-se que esse modelo de 

atividade acadêmica pode contribuir para a preservação do patrimônio imaterial, 
como também: beneficiar a gestão do evento da comunidade; estabelecer elos entre 
estudantes do design e a comunidade; expor um novo panorama de possibilidades 
para atuação profissional do design e cumprir o papal acadêmico de levar 
contribuições do ensino à sociedade.

Palavras-Chave: Design; cultura; patrimônio imaterial; Congado; Mocambeiro. 
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1.  Introdução 
Os cortejos denominados Congados ou Reinados nasceram das comitivas que 
acompanhavam os Reis do Congo - soberanos negros eleitos entre escravos e lib-
ertos das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia 
- por ocasião de festas públicas e rituais religiosos. A prática do Congado manifes-
ta-se como um modo de expressão cultural. Ainda hoje em dia, é tradicionalmente 
passado de uma geração para outra criando o elo entre as novas gerações e os 
seus ancestrais.

A Festa da Nossa Senhora do Rosário de Mocambeiro, um dos mais importantes 
exemplos de manifestação da cultura do Congado, acontece nesse distrito de Ma-
tozinhos, sempre tendo como referência o penúltimo domingo do mês de agosto.

As celebrações iniciam-se na sexta-feira com a procissão saindo da casa do Alferes 
da Bandeira até a igreja, onde ocorre uma missa e, logo após, o levantamento dos 
mastros com as bandeiras de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, patrono 
da guarda, e em seguida ensaio geral. No sábado, há apresentação da Guarda e da 
Banda, durante todo o dia, e à noite há missa na Igreja de Santo Antônio. No do-
mingo, a apoteose do evento, pela manhã, há apresentação da Guarda local, Guar-
das convidadas e do Candomblé, à tarde acontece à missa Conga e, logo após, 
procissão com a participação de todas as guardas visitantes. Na segunda-feira à 
noite, há missa e a coroação dos novos Reis para o próximo ano. Nas ruas em vol-
ta da igreja são montadas barracas para comércio de comidas, bebidas e artigos 
variados. Na Barraca da Guarda, após as festividades religiosas, há shows musicais 
com artistas da região.

Na comunidade de Mocambeiro a festa é muito importante para todos que par-
ticipam de sua preparação, como reis e rainhas, capitães, dançantes, caixeiros e 
ajudantes. Durante todo o ano os envolvidos desempenham seus papéis para co-
laborar com a preparação da festa, quando arrecadam dinheiro, alimentos, con-
sertam roupas dos integrantes da guarda, os andores com as imagens dos Santos, 

e nas proximidades da festa, todas as atenções são concentradas para os ajustes 
finais.

Comunidades como Mocambeiro são riquíssimas em cultura e história. Contudo, 
são extremamente carentes de recursos e estrutura para receber, o enorme pú-
blico que se faz presente na Festa da Nossa Senhora do Rosário. Devido às boas 
relações dos moradores da comunidade de Mocambeiro com os membros do 
CEDTec, foi solicitada uma parceria com a comunidade local no intuito de resgatar 
a história do Congado na região, como patrimônio imaterial da comunidade, uma 
vez que em 2017 comemoram-se os cem anos da Guarda de Nossa Senhora do 
Rosário e da sua tradicional festa.

2.  Congado: Manifestação Cultural

2.1 Breve histórico do Congado no Brasil
O Congado possui registros no Brasil desde o período colonial e é integrado ao 
calendário católico. A manifestação apresenta-se como uma variante do catolicis-
mo popular, porém, caracterizada como uma releitura do catolicismo oficial. Após 
a colonização da África negra, os europeus, começaram a criar formas de contro-
lar e manter o povo escravizado submisso, sendo o catolicismo, uma das maneiras 
encontradas (MOURÃO, 2011; BRETTAS; FROTA, 2012).

A inserção de valores e crenças católicas à cultura africana fez com que houvesse 
a mescla de fé e devoção, porém, vale ressaltar que, o choque de culturas não 
ocorreu de forma suave, neste cenário, manifestações culturais como o Congado, 
foram criados, com o intuito de que a etnia e os valores africanos não se perdes-
sem totalmente durante a escravidão (NAVES; KATRIB, 2012; SILVA, 2008; BRET-
TAS; FROTA, 2012).

A história de constituição dos congados – reprimidos até meados do século XX – 
apresenta uma estratégia de resistência cultural e social - que reforçou a revolta 
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dos escravos - a configuração dos quilombos e de outras organizações negras con-
tra o sistema escravocrata (BRETTAS; FROTAS, 2012, p. 11).

Segundo Silva (2008), o primeiro registro documentado de uma congada realizada 
no Brasil é de 1760, ocorrida nos festejos do casamento de D. Maria I, rainha de 
Portugal. Em contraponto, Tinhorão (2000), retrocede um pouco mais, afirmando 
que, em 1711, houve a primeira coroação de rei congo em uma Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário em Pernambuco.  O mesmo autor afirma ainda que, 
ao final do século XVII é possível encontrar as primeiras coroações de reis, sendo 
estas com alusão aos reis de Angola e não do Congo. Por fim, Noronha (2011), ret-
rocede ainda mais, afirmando que o primeiro registro desta manifestação popular 
é datado de 1552, em uma carta do jesuíta Antônio Pires, referenciando à partici-
pação de negros em Pernambuco na Confraria do Rosário.

No Congo havia a festa dedicada a Zámbi-Apunto (Deus dos congoleses), um ritual 
típico realizado nos tempos que antecederam a escravidão, pelo Império do Rei 
Galanga. Essa festa teve forte influência no Congado Brasileiro. Sendo inclusive, 
o Rei Galanga – em Minas Gerais conhecido como Francisco da Natividade (Chi-
co-Rei) – o responsável pela implantação em solo mineiro, de uma festa semelhan-
te a de Zámbi-Apunto. A festa consistia em uma mistura de cerimônia católica com 
cerimônia africada (MOURÃO, 2011; NAVES; KATRIB, 2012). 

Em Minas Gerais a festa tornou-se uma manifestação de louvor e homenagem a 
Nossa Senhora do Rosário, sendo o culto à santa, difundido desde o início da colo-
nização, e ambos organizados principalmente pelas irmandades negras. Sendo, o 
povoamento do sudoeste do Estado simultâneo à constituição das Irmandades do 
Rosário (SOARES, 2009; GABARRA, 2009; MOURÃO, 2011).

Pode-se dizer que as irmandades serviram como ponto de concentração de reivin-
dicações sociais, de construções das igrejas em homenagens aos santos e, prin-
cipalmente, para assegurar aos africanos, habituados ao culto dos mortos, que 
cada um de seus membros, mulheres e filhos tivessem uma sepultura e enterros 
adequados (NORONHA, 2011, p. 270).

Através das Irmandades, o congadeiro podia, segundo Gabarra (2009, p. 164) 
“construir uma via própria em que as expressões do seu próprio regime de tem-
poralidade pudessem subsistir”, uma vez que as Irmandades consistiam em um 
modo de representar o “poder” entre os negros.

O compromisso, no qual o funcionamento das Irmandades Leigas estava incluído, 
as vinculava, mas não as submetia, à burocracia da igreja. Depois de autorizado, 
qualquer ato religioso fora ou dentro da igreja poderia ser executado sem prévia 
comunicação ao padre da freguesia (GABARRA, 2009, p.21).

As manifestações em louvor a Nossa Senhora do Rosário podem, portanto, ser 
compreendidas como desdobramentos dos cortejos reais que acompanhavam os 
Reis do Congo – soberanos negros eleitos das Irmandades de Nossa Senhora do 
Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Estas são consideradas hoje, como sím-
bolo de resistência religiosa e cultural, uma vez que, mesmo com tantos precon-
ceitos, ainda guardam rituais de fé às divindades africanas e a devoção aos santos 
católicos. A vivência do Mito de Nossa Senhora do Rosário, neste caso, consistiu 
em uma forma que o povo africano encontrou de manter vida e expressar sua 
religiosidade (VILARINO, 2007).

No caso das celebrações afro-brasileiras, elas representam meios de sobrevivên-
cia dos vestígios da memória africana, durante séculos de sua repressão social e 
cultural nas colônias americanas. Através das performances rituais, podem ser 
vislumbrados alguns dos processos de criação de suplementos que buscam cobrir 
as faltas, vazios e rupturas das culturas e dos sujeitos que se reinventaram (BRET-
TAS; FROTAS, 2012).

É possível perceber que o Congado tem ganhado cada vez mais destaque nos 
meios de comunicação e nas conversas entre patrimônio imaterial. Consideran-
do-se que tais festejos estão incluídos, no Brasil, em uma categoria de registro 
do patrimônio imaterial – as celebrações, festas, músicas e cantos. No entanto, 
informações sobre as origens e formações desses grupos, ainda são escassas e de 
difícil acesso (BERTOLINO, 2010; MOURÃO, 2011; BRETTAS; FROTAS, 2012). Portan-
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to, faz-se relevante o levantamento constante de dados sobre o assunto, a fim de 
valorizar não só a cultura congadeira como também seus participantes.

Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar. O Congado, 
sem dúvida, é um bem que compõe o patrimônio cultural brasileiro e mineiro. 
Também é inegável acentuar que o registro desta celebração é uma fonte de infor-
mação valiosa, que além de nos mostrar a respeito desta manifestação afro-bra-
sileira, nos apresenta também o contexto histórico de sua criação, os aspectos 
culturais e religiosos que condicionaram sua evolução, e de como ela influencia o 
cotidiano dos participantes – “que são inseridos em uma identidade que lhes con-
fere – enquanto indivíduos e coletividade - a sua trajetória, a sua memória, e sua 
forma de inserção na contemporaneidade” (BRETTAS; FROTA, 2012, p.17).

Um fato que comprova a atual importância segundo Brettas e Frota (2012) são os 
primeiros registros de Congados, enviados no ano de 2010, por sete municípios 
mineiros (Carvalhópolis, Formiga, Itaguara, Itapecerica, Senhora de Oliveira, Be-
tim, Uberlândia) ao IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais para posterior aprovação. Por fim, a UNESCO define como pat-
rimônio cultural imaterial as representações, expressões, práticas e técnicas – jun-
tamente com seus instrumentos, objetos e lugares culturais que o compõem – que 
as comunidades, grupos e indivíduos reconhecem como componente de seu pat-
rimônio cultural. Ele é transmitido de geração em geração e adaptados de acordo 
com o ambiente e seus componentes (BRETTAS; FROTA, 2012).

2.2 O Mito Fundador do Congado
O Congado organiza-se no interior de suas irmandades e é também regido em 
função de um mito fundador, o qual será apresentado a seguir. Para tanto, o mito 
que fundamenta o Congado de Mocambeiro – distrito de estudo – consiste-se no 
louvor dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Contudo, é necessário apontar que 
existem dois tipos de mitos que se diferenciam entre si; os mitos cosmogônicos e 
os de origem. Os cosmogônicos se referem à formação do universo e os de origem 

procuram dar uma explicação do início de uma instituição ou costume. “Os mitos 
servem também de orientação para um entendimento, ou como explicação de 
alguns acontecimentos, para quais não conseguimos encontrar respostas” (CRUZ, 
2007, p. 1).

Silva (2008) relata que mitos de origem, como o de Nossa Senhora do Rosário, 
estão espalhados por todo o território das Américas Hispânicas e há, em todo o 
território brasileiro, diversas histórias de aparição de santidades aos povos car-
acterizados pela opressão e vulnerabilidade. O mesmo autor explana ainda que, 
para se interpretar a festa dedicada a Nossa Senhora do Rosário é necessário 
compreender como o mito e os ritos se relacionam e interagem quando aplicados 
a festa e a vida dos devotos, uma vez que, a santa só aceita louvações se estas 
forem executadas de acordo com princípios determinados. Sendo que, os rituais 
religiosos permitem aos praticantes adentrar no mundo divino e pela fé trazê-lo à 
realidade humana (GUILOUSKI; COSTA, 2012).

Noronha (2011) reafirma a importância do mito, quando explana que, os devotos 
de Nossa Senhora do Rosário não só acreditam no mito como também dedicam 
sua vida pessoal ao mesmo. Todas as instâncias da vida cotidiana são orientadas 
por este, ou seja, a Santa define o modus vivendi dos devotos e é a ela a quem 
todos recorrem em situações de necessidades sejam, materiais ou espirituais e 
em momentos de sofrimento, alegria, tristeza. Isso fica evidente no depoimento 
coletado também por NORONHA (2011), no qual o Capitão Dirceu, recita que “o 
Congado, pra mim, é uma vida, porque tudo que eu faço é pautado dentro da 
Irmandade”. Por fim, segundo SOARES (2009) “Reinado a gente não aprende. Re-
inado a gente vive”.

A origem do aparecimento da santa e subsequentemente da festa em louvor pos-
suem diversas versões, que justificam o surgimento tanto de alguns ternos, como 
do festejo. Dentre as principais versões - pois várias podem ser encontradas, 
como: Costa (2006), Silva (2008) e Moura (2012), citamos neste artigo a lenda de 
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Chico Rei, com o surgimento da festa e a versão mítica mais popularmente conta-
da, com o aparecimento da santa.

De acordo com lenda, o Rei Galanga, batizado de Francisco da Natividade e mais 
conhecido como Chico Rei, foi trazido como escravo para o Brasil. Em Minas 
Gerais, Chico Rei enriqueceu-se com a exploração de uma mina abandonada em 
Vila Rica e libertou diversos escravos, criou a primeira irmandade dos negros livres 
em Minas Gerais (MOURÃO, 2011; MOURA, 2012).

Francisco foi proclamado rei desta pequena comunidade e desde então passou à 
lenda como Chico – Rei. Com sua mulher com quem casou no Brasil, seu filho e sua 
nora, formou uma família real em Vila Rica. Diz à lenda que a “nação” que Chico – 
Rei criou comprou as minas da Encardideiras e do Palácio Velho. Com o ouro que 
essas minas produziam, Chico – Rei ampliou o alcance do seu plano, libertando 
cada vez maior o número de negros (RAMOS, 2005: p. 132).

Quando liberto, Chico Rei teria organizado a primeira festa dos negros em Vila 
Rica, no ano de 1747, em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. A festa em 
questão reunia tanto elementos africanos com hasteamento de mastro, coroação 
de reis e guardas de congado; quanto aos elementos católicos, com missas e out-
ros ofícios religiosos (MOURA, 2012).

Percebe-se que diversas são as versões que compõem o imaginário acerca do 
surgimento da santa e da origem da festa. Porém, todas as diferentes versões, 
retratam o grupo de Moçambique como o responsável pela retirada da santa da 
água e independente de onde a santa apareceu (mar, gruta, senzala, lapa), todos 
possuem a mesma estrutura (COSTA, 2006; MOURA, 2012). GARONE (2008, p.104), 
completa, discorrendo que independentemente do local de aparecimento da san-
ta, todos os mitos possuem os mesmos aspectos: “os brancos são desprezados 
pela santa, os congos os primeiros a empreender uma tentativa de resgate e so-
mente os negros mais simples e humildes, através da magia que emana de sua 
dança e música, é que conseguem resgatá-la”.

Os mitos refletem, portanto, a tentativa de reconhecimento por partes do povo 
africano, que encontrou na vivência do mito, uma forma de expressar sua religio-
sidade e uma forma de almejar uma mudança social. Ao mesmo tempo em que, 
a devoção aos santos de cor, reafirmassem sua raiz, relembrando um período 
obscuro de exploração, porém, marcado pela devoção e pela festa (SILVA, 2008; 
NORONHA, 2011; MOURA, 2012).

3.  Congado em Mocambeiro

3.1 Origem do distrito
Os remanescentes da antiga bandeira de Dom Rodrigo de Castelo Branco foram 
os primeiros habitantes civilizados que chegaram à região onde se localiza o mu-
nicípio de Matozinhos. 

O município de Matozinhos pertence à Área de Proteção Ambiental (APA) Carste 
de Lagoa Santa e está localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sen-
do o principal acesso à sua sede a rodovia MG.424. Ele está inserido no vetor 
Norte, estando a aproximadamente 51 KM de capital do estado, limitando-se ao 
norte com o município de Funilândia, a noroeste com o município de Prudente de 
Moraes, a oeste com o município de Capim Branco e ao sul com o município de 
Pedro Leopoldo. O município ocupa uma área próxima de 256.908 Km2, possuin-
do segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - uma 
população de 33.955 habitantes (MARTINS; JÚNIOR, 2012, p.19).

O povoado iniciou-se ao redor da capela do Senhor Bom Jesus, que foi edificada 
no local onde fora descoberta uma imagem entre ruínas do antigo acampamento 
da bandeira de Dom Rodrigo de Castelo Branco. Incorporado a este município, en-
contra-se o distrito de Mocambeiro, onde cerca de 80% da população é de negros 
e descendentes. Fica a aproximadamente 52 km de Belo Horizonte e é um riquís-
simo sítio que zela pela cultura Conga, conforme Prefeitura de Matozinhos (2014).
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Entre construções remanescentes do século XIX e início do século XX e também 
com a presença de fazendas do período colonial, Mocambeiro é caracterizado 
pela sua horizontalidade, que se mostra notável diante das construções existentes 
em sua paisagem. Conforme Dutra et al.(1998), no distrito de Mocambeiro, en-
contra-se um importante patrimônio histórico, representado pelo Conjunto Ar-
quitetônico da Fazenda da Jaguara. Tombado pelo IEPHA, este conjunto remete ao 
período colonial. A cidade também preserva algumas igrejas e a sede da estação 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, no estilo colonial mineiro, desde a fundação 
da cidade no século XVIII, de acordo com o site da Prefeitura de Matozinhos (2014).

A presença incisiva de afro-descendentes entre seus moradores destaca a relação 
destes com o significado do nome do Distrito, como dito por Costa (2006) em sua 
monografia, “O nome do Distrito deriva da palavra “mocambo”, que significa “cou-
to de escravos na floresta, quilombo”, ou ainda “choupana”, sendo Mocambeiro 
“quilombolas, aquele que mora em mocambo”. A marcante presença desse tipo de 
moradores faz com que sejam preservadas e valorizadas tradições culturais típi-
cas dos descendentes de escravos em Minas Gerais, sendo uma delas o Congado.

Quando foi abolida a escravidão, os escravos que trabalhavam para o Visconde 
Francisco de Assis, tornaram-se livres e passaram a viver na região, perto de onde 
se escondiam. E esta, por sua vez, tornou-se um pequeno povoado, que deram o 
nome de Mocambo, e mais tarde, passou a se chamar Mocambeiro, denominação 
até o momento (COSTA, 2006).

3.2 Manifestação do Congado em Mocambeiro
Conforme o Sr. Oliveira Pereira de Araújo e Rusmene Alves da Silva, em depoimen-
to coletado por Costa (2006), o conhecimento sobre a festa do Congado chegou 
em Mocambeiro como consequência de uma festa de Congo ocorrida na cidade 
de Ouro Preto, seguida, posteriormente, de festejos na Quinta de Sumidouro e 
em Funilândia. Ainda segundo eles, um ex-escravo de nome Quirino participou, na 
mesma época, da festa em Prudente de Morais, onde se encontrou com um colega 

chamado Matatias Matias - também ex-escravo - que sugeriu reunir algumas pes-
soas e realizar um ensaio de Congado em Mocambeiro. Este convite se consolidou 
algum tempo depois, sendo realizada uma reunião com pessoas da comunidade, 
dentre elas o Sr. José Olinto, Sebastião Alves, Mário Barbosa, Cândido Alves, Sin-
horinha Ambrósio, Sá Belmira, Guilherme, Brás e outros.

Após várias discussões em torno do tema, em 1917 foi estruturada a 
primeira capitania, com a seguinte formação: Rei do Congo - Matatias 
Matias, Rainha do Congo - Sinhorinha Ambrósio Mestre - Mário Barbosa, 
Contramestre - José Augusto, Capitão Embaixador Chico Gonçalves, 
Rainha do Ano - Judite, Rei do Ano - Cândido Alves. Esta capitania 
conduziu o Congado de 1917 até 1921, mudando somente o rei e rainha 
de ano. Em 1918 o Rei de ano foi Izido Alves e a Rainha, Sá Belmira. 
Em 1919 – Rei, Joaquim Batista, Rainha – Lizaura. Em 1920 – Rei, Chico 
do Lau e a Rainha – Sinh`Ana e em 1921 o Rei era Zé Maria e a Rainha 
Raimunda Horácio (COSTA, 2006, p. 25-26).

A prática do ritual do Congado, inserida nas irmandades negras fundadas ao sé-
culo XVIII, adquiriu uma das suas formas de origem. No contexto do Brasil colonial 
nas quais essas entidades religiosas se faziam presentes, estas eram a único re-
curso de organização da sociedade civil, já que neste período, o modelo de organi-
zação socioeconômica impossibilitava a fundação de corporações civis e de ofício, 
sobretudo se referidas aos negros. Considerada pela maioria dos moradores de 
Mocambeiro como uma festa cheia de religiosidade, o Congado destaca-se pela 
capacidade de unificar diferentes grupos sociais que se reúnem e constituem en-
tre si uma relação de trocas simbólicas e de serviços, a propósito do cumprimento 
de promessas e da prestação de homenagens aos santos de sua devoção, con-
forme Costa (2006).

Em sua trajetória histórica no Brasil, o Congado - sendo uma manifestação reli-
giosa de matriz afrobrasileira - já foi alvo de críticas e perseguições de diferentes 
ordens. Porém, o mais impactante dos atos, parece ter sido a proibição dos fes-
tejos e rituais relacionados à cultura afro, no interior das Instituições religiosas 
católicas, dada a peculiar relação com o catolicismo. No ano de 1924, Dom Cabral 
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assume a posição de Arcebispo de Belo Horizonte e dá encadeamento a opressão 
da cultura Conga e da devoção destes a Nossa Senhora do Rosário.

Era obrigatório ensinar nos seminários que o Reinado, Congado, Candomblé, ou 
qualquer culto desta natureza, eram práticas terminantemente proibidas pela Ig-
reja Católica, e os padres, ao se ordenarem, já eram instruídos a combater tais 
práticas, com o objetivo de varrê-las do território mineiro. A partir daí, os padres 
ergueram vozes nos púlpitos em inflamados sermões, fulminando os ritos afros 
e ameaçando de excomunhão a quem ousasse desobedecer às ordens do bispo 
(COSTA, 2006, p. 24).

Contudo, depois do agitado período da proibição das práticas religiosas de origem 
africana, contempla-se que a partir de 1948, houve uma frouxidão destas por par-
te da Igreja e algumas cidades voltaram a comemorar o Congado, ainda que com 
algumas restrições. Dentro do distrito de Mocambeiro não foi muito diferente do 
que se passava no Brasil naquela época, ficando impedido de celebrar sua festa 
na Igreja durante 21 anos (1921 - 1942). Contudo, durante este período a Guarda 
de Mocambeiro não foi integralmente desativada, podendo então continuar as 
reuniões e seus festejos na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, próxima à 
Capela Santo Antônio que se faz presente na praça de mesmo nome. Após este 
período, tendo o Sr Sebastião Alves como mestre, e Paulo Araújo como contrame-
stre, o Congado de Mocambeiro voltou a frequentar a Igreja, sendo esta uma práti-
ca que permanece até os dias atuais.

Consta ainda, que em 23 de abril de 2004 foi feita a primeira Averbação 
– AV-1 de ata da “Guarda Nossa Senhora do Rosário” de Mocambeiro, 
cujo teor é a eleição e posse dos conselhos administrativo, fiscal e 
consultivo para o biênio 2004/2006 A Instituição foi declarada de 
utilidade pública pela Prefeitura Municipal de Matozinhos em 26 de 
maio de 1988, sob a Lei nº 1.045. Encontra-se Inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, sob o número 65.140.81/0001-91 
(COSTA, 2006, p. 26).

Atualmente, o Congado de Mocambeiro está vinculado ao CETTRO - Centro das 
Tradições do Rosário do Estado Maior de Minas Gerais -, antes denominado Fed-
eração dos Congados de Minas Gerais, o que faz com que as orientações da enti-
dade devam ser obedecidas.

4.  Congado em festa: 100 anos de tradição e fé
O distrito de Mocambeiro foi impedido de celebrar sua festa na Igreja durante 21 
anos, retornando em 1942, até os dias de hoje. Consta ainda, que a Instituição foi 
declarada como utilidade pública pela Prefeitura Municipal de Matozinhos em 26 
de maio de 1988, sob a Lei nº 1.045. Encontra-se inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ, sob o número 65.140.81/0001-91 (COSTA, 2006, p. 26). 

Considerando isso, torna-se incontestável que a Festa da Nossa Senhora do Rosário 
tem grande importância na cultura local e que a comemoração do Centenário da 
Guarda de Mocambeiro deixou claro que os festejos durante esses anos sofreram 
algumas mudanças em suas tradições. Visto isso, o presente relatório propõe um 
levantamento das principais mudanças que o festejo sofreu desde sua fundação 
até o Centenário.

O Centenário da Festa do Congado de Mocambeiro foi realizado nos dias 19, 20 e 
21 de agosto de 2017, durante as comemorações da Festa da Nossa Senhora do 
Rosário. Nesse evento, a comissão de Reis e Rainhas se constituíram nos repre-
sentantes: o Rei Congo, Sr. Antônio Custódio de Almeida conhecido como Antônio 
Bonitão, a Rainha Conga, Sra. Raimunda Rodrigues Moreira conhecida como Dica, 
o rei do Ano foi o Sr. Fernandes de Souza Silva, mais conhecido como Sr. Didica, e 
a Rainha do Ano, nomeada a Sra. Fabrícia de Souza Brito (figura 1). 
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Figura 1: Rei e Rainha do Congo de Mocambeiro, 2017.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.

Para realização do evento, antes são feitas reuniões - geralmente a partir do mês 
de maio - com a diretoria, congadeiros, candombeiros e festeiros, além de outras 
pessoas envolvidas. A festa é precedida de ensaios e uma novena, sendo celebra-
da mais perto dos dias da festa. Neste ano, o tema da novena foi “Congado de 
Nossa Senhora do Rosário 100 anos de Religiosidade, Tradição e Fé”. 

Além de todos os ensaios, os congadeiros realizam um ensaio geral que busca 
prever uma melhor preparação e inclusive, apresentar os novos reis e rainhas. 
Os ensaios ocorrerem em dias e locais definidos pelo grupo, sendo que a maioria 
dos encontros ocorre nas residências dos membros. Após a preparação e para a 
felicidade do congadeiro, a festa finalmente se inicia. 

O sábado, domingo e segunda-feira, são assinalados pela manifestação de alegria 
e felicidade, além de muito esforço para a realização do melhor evento possível. 
Esse esforço é perceptível, principalmente porque entre os lanches servidos gra-
tuitamente a todos que viram a madrugada em orações, canções e guardas de 
bandeiras e estandartes, observa-se o suor dos embalos dos tambores.

O início da festa é marcado pela abertura das orações, conforme COSTA (2006, 
p. 26), “o Capitão Embaixador, recita algumas orações para proteção e solicitação 
para um bom dia de trabalho. Dali, eles seguem cantando pelas ruas do Distrito 
em busca dos reis e rainhas, o que chama a atenção dos moradores, visitantes e 
devotos de Nª Sª do Rosário.”

A guarda normalmente é composta por cerca de 60 dançantes, e isso incluindo 
crianças, as quais possuem um papel importante, por constituírem o futuro do 
Congado. Sobre tal fato, o presidente da Guarda de Mocambeiro afirma que é 
necessária a participação delas, para que as mesmas percebam a importância e 
relevância da festa e mantenham a tradição viva. 

Segundo Costa (2006), a participação de crianças nos cortejos do congado sem-
pre ocorreram em função de estarem acompanhadas por seus pais. Nas festas 
promovidas pelas guardas de congado e nas visitas, as crianças correspondem a 
preservação das comunidades congadeiras. O objetivo da guarda é exatamente 
este, o de manter a tradição viva, passar conhecimento dos mais velhos para os 
mais novos, dos mais novos para as crianças. Adultos, jovens e crianças seguem 
no cortejo, conforme figura 2.

Figura 2: Apresentação da Guarda de Mocambeiro no Centenário.

Fonte: Acervo da Pesquisa, 2017.
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Durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário, é servido à Guarda e a comunidade 
em geral, café da manhã e almoço, nos três dias de festa. No Centenário, o café 
da manhã foi servido na barraca de Nossa Senhora, e o almoço foi servido no 
Salão Pastoral Comunitário. Mas, nem sempre foi assim. Segundo Antônio Sinval, 
antigamente o almoço era servido na residência dos próprios reis, porém, com a 
expansão da festa, fez-se necessário seu deslocamento para um local mais amplo, 
a fim de que haja espaço para todos se acomodarem. 

O café da manhã tradicional é servido assim que todo o reino está acolhido, geral-
mente é ofertado por algum morador e/ou devoto, cumprindo alguma promessa. 
Quanto ao almoço, sua responsabilidade é dividida durante os três dias de festa, 
entre o Rei do Congo, o Rei do ano e a Rainha do ano - sábado, domingo e segun-
da-feira respectivamente.

Em relação aos recursos para a realização da festa, pode-se dizer que a comuni-
dade de Mocambeiro e as comunidades vizinhas, possuem o costume de pedir 
ajuda financeira e de produtos alimentícios, contando assim, com o apoio de 
amigos e pessoas da comunidade em geral. 

5.  Design e o Congado: contribuições para produtos
A equipe do CEDTec, formada por designers, atendeu aos pedidos dos organiza-
dores da Festa da Nossa Senhora do Rosário de Mocambeiro, que comemorou 
em 2017 os seus 100 anos. A designer Ivy F. Higino Martins, membro da equipe 
CEDTec, apresentou uma proposta para a marca do centenário destacando car-
acterísticas tradicionais da festa, como por exemplo, as fitas e as cores utilizadas 
(rosa e azul celeste), que são encontradas nas indumentárias, estandartes e instru-
mentos desta guarda.

Além do destaque das fitas, outros elementos foram incorporados a marca, como 
a simbologia da coroa em estrelas na cor dourado, e na leveza do caimento das 
fitas que remetem aos 100 do Congado. Essa marca foi aplicada em produtos para 

uso dos congadeiros, como também para produtos de apoio à festa, que foram 
disponibilizados para aqueles que desejavam contribuir com o evento. Entre os 
produtos, são apresentados alguns exemplos como estandartes, camisetas, velas 
decoradas, entre outros (figura 3).

Figura 3: Logo do centenário do Congado de Mocambeiro e produtos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.

A Equipe do CEDTec também atuou no desenvolvimento de um terço, como su-
venir, para os apoiadores da Festa do Centenário do Congado de Mocambeiro. O 
terço foi apresentado em várias opções, como outras sugestões para o evento. 
Contudo, o mais apreciado foi uma solução apresentada pela designer Letícia H. 
Guimarães, que apresentou um terço com contas em “fuxicos” de tecidos (produ-
to comum no artesanato da cultura mineira). Os fuxicos em tamanhos reduzidos 
de um centímetro encantaram os organizadores da festa, que também optaram 
por diversificar no tamanho e cores. A Equipe do CEDTec preparou um workshop 
sobre a técnica de confecção para alguns representantes do Congado, sendo que 
o desenvolvimento dos modelos foram criações da própria comunidade (figura 4).
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Figura 4: Terço de fuxico e Workshop com a comunidade.

Fonte: Acervo da Pesquisa, 2017.

Os produtos elaborados para o centenário poderão ser utilizados em outros 
eventos do Congado de Mocambeiro, pois a equipe do CEDTec preparou opções 
que possibilitam variações na logo do centenário e em produtos que podem ser 
comercializados, como recurso para a realização da festa. Não há intenção de tor-
nar a festa do Congado um evento de geração de renda, mas de obter condições 
para preservação da cultura local.

A equipe do CEDTec durante a realização da Festa do Centenário, disponibilizou 
profissionais e equipamentos para registros de imagens digitais. O arquivo com-
pleto dos registros e o relatório da pesquisa foram destinados à direção da asso-
ciação, que poderá manter a história para as gerações futuras. 

6   RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 
O número de publicações e trabalhos referentes ao tema são amplos e diversifi-
cados. Contudo, quando voltado ao distrito de estudo, percebeu-se uma escassez 
grande, sendo quase que nulo o material de referência. A guarda de Mocambeiro, 
referência do trabalho, é a quinta mais antiga do estado, tendo sua fundação em 
28 de agosto de 1917.

 Observou-se que o Reinado consiste num ciclo anual de homenagens a Nossa 
Senhora do Rosário e envolve desde a realização de novenas aos rituais africanos 
como a coroação de reis e rainhas, em coloridos trajes de gala e que, portanto, o 
Congado se encontra inserido dentro do Catolicismo Popular. Durante todo o ano 
os envolvidos desempenham seus papéis para colaborar com a preparação da 
festa, sejam nos bastidores ou como protagonistas ativos. 

Pode-se, portanto afirmar que, o Congado como manifestação cultural, seja ex-
presso no modus vivendi de seus praticantes, seja através da festa realizada an-
ualmente, possui uma carga histórico-cultural que permite ao país enriquecer-se 
de conhecimentos e tradições. Todos os elementos que o compõem permitem 
o fortalecimento das raízes africanas no Brasil, de forma que as mesmas não se 
percam com o passar do tempo. 

Quanto ao Distrito de Mocambeiro, comprovou-se que o Congado possui grande 
influência e importância, tanto na cidade quanto em seus moradores. 

Como contribuições do Design, pode-se dizer que os registros fotográficos do 
evento, realizados durante a Festa do Centenário do Congado, é um elemento de 
preservação de memória. Assim como a nova Logo e identidade visual condizente 
com a importância do Congado. Todo material produzido, tanto de caráter científ-
ico, como visual, torna-se uma forma de criação de memória para a comunidade, 
além de servir como forma de divulgação do Congado em Mocambeiro.

Há um campo vasto de possibilidades em pesquisa a serem realizadas no distrito, 
porém, as dificuldades de deslocamento dos pesquisadores e a falta de referên-
cias para validação de algumas informações diminuíram o recolhimento destas. 
Existe o interesse de alguns atores envolvidos das instituições locais, porém, a 
comunidade em si mostra-se um pouco relutante em expor-se a pesquisa, mesmo 
com todos os direitos resguardados.

Para estudos futuros, sugere-se a continuação de pesquisas exploratórias sobre o 
Congado de Mocambeiro, a fim de aumentar o número de publicações e olhares 
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voltados para o distrito. Este estudo poderá ser executado por meio de outros 
projetos de pesquisa e projetos de extensão, com o intuito de ajudar na elabo-
ração da festa e dos preparativos, bem como a continuidade do levantamento 
histórico/cultural do patrimônio cultural.
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O REGISTRO DE UMA 
FORMA DE EXPRESSÃO: A 
DANÇA DOS CABOCLINHOS
Ferreira, Marina F.
marinafaresferreira@hotmail.com

RESUMO
O instrumento utilizado para reconhecer, preservar e valorizar um bem cultural de 
natureza imaterial é o registro. Adotado pelo IEPHA/MG em sua Política de ICMS 
Patrimônio Cultural, o registro tem o intuito de salvaguardar lugares, celebrações, 
modos de fazer e formas de expressões. Assim, essa comunicação pretende 
abordar os desafios em elaborar o registro de uma forma de expressão, a Dança 
dos Caboclinhos. Tratando da descrição da dança e das discussões entre escrita e 
a oralidade, e formas de preservação, a Dança dos Caboclinhos tem sua história 
atrelada ao imaginário indígena e ocorre há mais de 70 anos na cidade de Peçanha, 
interior de Minas Gerais.

Palavras-chaves: Patrimônio Imaterial; Performance, Preservação; Memória.

Introdução
Desde a Constituição Brasileira de 1988, que trata da ampliação do conceito de 
patrimônio, e do Decreto nº 3551, de 4 de agosto de 2000, que compreende a 
noção de patrimônio imaterial e implementa o registro como forma de preser-
vação, muitos avanços foram realizados nessa categoria. Mesmo com essas dis-
cussões positivas, ainda há desafios a serem enfrentados, como o registro de uma 
prática artística viva. 

É sobre esse desafio – o registro da prática artística viva - que procuro abordar 
nessa comunicação. Os questionamentos dessa tarefa surgiram com o desen-
volvimento de um das minhas atividades ao realizar relatórios específicos de 
patrimônio imaterial, para a Política do ICMS Cultural, coordenada pelo IEPHA/
MG – Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Ao 
indagar sobre a forma simplificada dos relatórios que têm como objetivo cumprir 
certos requisitos a serem aceitos pelas regras da política ICMS e também verificar 
a perpetuação do bem cultural, me vi direcionada a procurar o dossiê de registro 
de certos patrimônios imateriais, para saber os requisitos estabelecidos para um 
bem cultural ser reconhecido como patrimônio imaterial.

Nessa pesquisa, deparei-me com diversos bens imateriais, que são minoria diante 
do grande volume dos bens materiais, e um deles chamou minha especial atenção, 
a Dança dos Caboclinhos. Essa dança, que acontece na cidade de Peçanha, interior 
de Minas Gerais, carrega simbologias advindas da cultura portuguesa, africana e, 
principalmente, da indígena. Minha curiosidade em conhecê-la a fundo foi aguça-
da por ela ser uma confluência de culturas e, desde então, pesquiso, realizo visitas 
e procuro aprofundar meus conhecimentos. Ela é considerada como forma de 
expressão pelo órgão institucional de patrimônio. 

Tomando a Dança dos Caboclinhos como objeto de estudo, utilizei como met-
odologia a análise documental do seu dossiê de registro, que se encontra dis-
ponível no IEPHA/MG, além do método investigativo da história oral, com entrevis-
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tas semiestruturadas realizadas nos trabalhos de campo. As questões levantadas 
perpassam sobre o registro de tradição oral e a preservação de práticas artísticas. 
A partir dessas indagações, a comunicação tem como objetivo trazer uma reflexão 
entre uma prática performática e seu registro. 

Antes de iniciarmos essa reflexão, é importante pontuar sobre a Politica de ICMS 
Patrimônio Cultural. Na Constituição Brasileira de 1988 é estabelecida a regra do 
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, quando 
25% do ICMS arrecadado pelo Estado devem ser repassados aos municípios. 

Diante desse contexto, em 1995, o governo mineiro de Eduardo Azeredo cria a 
Lei nº 12.040, que ficou conhecida como “Lei Robin Hood”, fazendo menção ao 
caráter redistributivo. A partir dessa promulgação, o IEPHA/MG implementa o 
ICMS Patrimônio Cultural, inovador e pioneiro no país, que tem como objetivo 
principal promover a preservação das referências culturais de Minas Gerais. No 
ano de 2009 teve a inserção do Registro de Bem Cultural Imaterial nos critérios de 
pontuação do ICMS.

Assim, para que os municípios estejam aptos a receber a verba, eles devem obe-
decer ao processo de preenchimento da documentação exigida, que depois é 
avaliada pelo IEPHA/MG. Dos 853 municípios mineiros, 665 fazem parte do ICMS 
Patrimônio Cultural e, dentre eles, destacamos Peçanha, por guardar a Dança dos 
Caboclinhos como Patrimônio Imaterial Municipal.  

Entendemos aqui como patrimônio imaterial, segundo os dizeres do IPHAN - Insti-
tuto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Trecho retirado do site da insti-
tuição www.iphan.gov.br): “práticas e domínios da vida social que se manifestam 
em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, 
plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários 
que abrigam práticas culturais coletivas)”. 

Peçanha está situada na região da Zona do Vale do Rio Doce, há 310 km da capi-
tal mineira. De acordo com o Censo do IBGE de 2010, sua população é em torno 

de 17 mil habitantes. Dentre os seus diversos patrimônios locais, destacamos a 
Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, quando acontecem apresentações 
da Dança dos Caboclinhos, Marujada e Bonecos Gigantes, que são considerados 
bens culturais pelo ICMS Patrimônio Cultural. Além disso, sublinhamos o modo 
de fazer a panela de barro, que também é considerado patrimônio imaterial da 
cidade de Peçanha. 

A Dança dos Caboclinhos
Há ocorrência dos Caboclinhos em diversas regiões, seja em Minas Gerais, como 
nas cidades do Serro e Santana de Manhaçu, seja fortemente presente no nor-
deste do Brasil, como em Recife e Paraíba, sendo nessa região considerada Pat-
rimônio Imaterial Brasileiro, pelo IPHAN, em 2016. Elas possuem características 
semelhantes, mas não são iguais, ocorrendo variações em vários aspectos desde 
a representação e os significados, até a dança, a música e as vestimentas. 

Em especial trataremos da Dança dos Caboclinhos que acontece em Peçanha há 
mais de 70 anos. Sua história se confunde com a do seu principal mestre que é o 
Senhor Antônio Domingos de Brito, de 84 anos, conhecido como Senhor Tunico. 
Além do Sr. Tunico, mais outros 4 participantes são os integrantes mais antigos e 
também são os instrumentistas do grupo, que tocam sanfona, reco-reco e caixa. 
Formado apenas por homens, os caboclinhos são crianças e adolescentes, entre 7 
a 15 anos. A dança é desenvolvida a partir da história de um jovem índio guerreiro, 
que se prepara para a guerra. Ela é executada em 3 atos: dança das flechas, dança 
das fitas e dança do porrete.

 Os caboclinhos dançam com um arco e flecha nas mãos, que passam a funcionar 
como um instrumento percussivo, além das fitas e dos porretes, variando de acor-
do com o ato executado. Suas vestimentas são saias e coletes feitos de pano de 
saco, cobertas por penas, assim como o cocar utilizado na cabeça. Os componen-
tes visuais, roupas e os instrumentos de arco e flecha utilizados na dança fazem 
menção ao imaginário indígena.
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A manifestação artística em questão é complexa por abordar elementos cênicos, 
musicais e da dança, por possuir atos e também pelos versos cantados. Os dizeres 
dos versos mencionam a fé da religião católica, saudando a Deus, e orientam os 
caboclos em relação aos passos e à concentração no desenvolvimento da dança. 
Os movimentos da dança são executados em consonância com a música, variando 
de acordo com cada ato apresentado. 

A principal apresentação do grupo dos caboclinhos é na Festa de Santo Antônio, 
padroeiro da cidade, que ocorre na semana do dia 13 de junho. Festa tradicional 
na cidade, os caboclinhos dividem a noite com o grupo de marujada e também 
com o grupo dos bonecos gigantes. Para se apresentarem nesse evento, os cabo-
clinhos passam por um processo que vai desde a preparação física, o alinhamento 
dos passos com a música, o percurso, o verso recitado pelo mestre e respondido 
pelos caboclinhos para enfim chegarem à Igreja Matriz de Santo Antônio, local 
onde os caboclinhos comparecem em saudação a Deus. Além dessa principal exi-
bição, o grupo também tem aparições em escolas e festas particulares.

A Prefeitura de Peçanha iniciou o processo de patrimonialização local da Dança 
dos Caboclinhos em 2014, enviando a documentação exigida pelo IEPHA, dentro 
do âmbito da Política de ICMS Patrimônio Cultural. O dossiê foi aceito, mas com 
ressalvas e pedido de complementação sobre mais detalhes dessa forma de ex-
pressão. Essas documentações foram analisadas e pensadas em conjunto com o 
trabalho de campo realizado em novembro de 2017. É sobre esse registro, jun-
tamente com a observação participante e diálogo com os protagonistas, que se 
pretende tratar nesse texto, buscando traçar contrapontos entre o registro e a 
relato êmico.  

O registro 
Antes de examinarmos a documentação, é importante ressaltar os itens necessári-
os a serem descritos para compor o dossiê. No caso da categoria forma de ex-
pressão, são exigidos pelo IEPHA: apresentação e motivação do pedido de registro; 

histórico do município; trajetória histórica do bem cultural; descrição detalhada 
de cada etapa; descrição dos locais executados; identificação dos atores soci-
ais; descrição da organização do grupo de executantes; descrição dos materiais 
necessários; plano de valorização e salvaguarda; depoimentos dos atores sociais; 
além de fotos, vídeos e a ficha de inventário. 

Na investigação do dossiê e seus complementos, iremos tratar de alguns pontos 
contraditórios em relação ao conteúdo do registro e as falas nas entrevistas, que 
são: o nome de referência do grupo; o oficio solicitando o registro da dança; o 
contexto dos instrumentos musicais e das vestimentas; a significação dos 3 atos; 
e por último, a identificação dos atores sociais. 

O primeiro ponto que nos chama atenção no dossiê é o que se refere ao nome da 
forma de expressão, ora referenciado como Caboclo, ora por Grupo de Caboclo 
de Peçanha. Esse mesmo questionamento foi uma das ressalvas para serem es-
clarecidas, demandada pelo corpo técnico de análise do IEPHA/MG, e foi optado 
pelo proponente pelo último nome. Indo além do registro, em entrevista com o 
mestre Sr. Tunico no trabalho de campo realizado, foi afirmado diversas vezes que 
o nome correto para a manifestação artística é Dança dos Caboclinhos. Assim, é 
essa expressão que será usada nessa comunicação.

Ao final do dossiê, encontra-se o pedido de registro direcionado para a chefia 
do Setor de Proteção ao Patrimônio Cultural do município de Peçanha. O texto 
é formal e é assinado pelo então responsável do grupo, Francisco Rosa dos Reis, 
o Sr. Chico.  O motivo é exposto em dois parágrafos, alegando que a forma de 
expressão é “uma herança indígena que mantem viva a lembrança daqueles que 
foram os primeiros habitantes desta Terra e dá importante contribuição para a 
cultura peçanhense, em vários aspectos.” E também, o registro “é de grande im-
portância para a preservação dessa tradição como um incentivo para sua per-
manência (...)” (IEPHA/MG, 2014, p.58). Lembramos que a seleção de um bem cul-
tural para ser reconhecido como patrimônio, deve-se às “atribuições de valores 
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que lhe são conferidos através de critérios técnicos e políticos”. (BRETTAS, 2013, 
p.268) 

Sem identificar de que forma a Dança dos Caboclinhos contribui para a cultura 
do município, e em quais os aspectos ela influencia, o ofício mostra-se superficial 
e temos a impressão que o dossiê foi redigido pelos encarregados em elaborar a 
documentação, sem conter a voz dos reais participantes da dança. Mostrando ser 
um pedido encaminhado pela vontade dos órgãos superiores mais do que pelo 
desejo dos caboclinhos, tal fato foi confirmado na entrevista, quando questiona-
do aos mestres sobre a importância da dança ser reconhecida como patrimônio 
imaterial da cidade. A resposta foi “tanto faz” (Trecho da entrevista do Sr. Tunico). 
Obtivemos resposta parecida também quando questionados sobre possíveis mu-
danças com o recebimento do título, “nada, tudo continua do mesmo jeito” (Tre-
cho da entrevista do Sr. Tunico).

A abordagem apresentada no dossiê em relação aos instrumentos musicais e às 
vestimentas mostra ser incompleta, quando os mestres explicam o modo de fazer 
desses dois elementos. A respeito dos instrumentos musicais, na documentação 
exigida, não é descrita a maneira como se fazem principalmente os arcos e fle-
chas, que são as peças fundamentais da dança. Se no texto é afirmado que ape-
nas a sanfona é comprada, qual a maneira utilizada para a confecção da caixa, do 
reco-reco e dos arcos e flechas? Quem são os fazedores dos instrumentos e quais 
os materiais utilizados? 

Os questionamentos podem ir além quando refletimos sobre que tipo de música é 
tocada. Qual sua origem e transmissão? Ela possui variações de acordo com cada 
ato da dança? Ela sofreu alterações ao longo do tempo? Para o Sr. Tunico, a Dança 
dos Caboclinhos só acontece quando há música. Segundo o mestre, foi ele mes-
mo quem ensinou os músicos como tocar, sendo a mesma música tocada desde 
o início, e que ela não sofre mudanças durante os 3 atos encenados. “A música é 
sempre uma só, mas no cantar pode mudar” (Trecho da entrevista com Sr. Tunico).

Sobre as vestimentas, no dossiê é citada a participação das mães na preparação 
das roupas, mesmo não expondo de que maneira são feitas. O cocar na cabeça 
de todos os integrantes é chamado de chapéu de penas pela documentação. Na 
entrevista, uma das mães de um dos caboclinhos exclama “Eu gastei 3 galinhas 
pra colocar as penas na roupa do meu filho e na cabeça também!”. (Trecho da 
entrevista com Sônia Oliveira). As roupas, compostas por um colete e uma saia, 
são feitas de saco de pano. Atualmente é solicitada, pelo Setor de Patrimônio da 
Prefeitura, a presença de uma costureira para fazer a estrutura da farda, como é 
chamada no dossiê. Há alguns anos atrás, não eram somente as penas, de patos 
ou galinhas, que eram colocadas pelas mães, mas também participavam da costu-
ra da saia e do colete. Como percebemos, o envolvimento da comunidade é além 
do que relatado na documentação.

As etapas da Dança dos Caboclinhos são divididas em três atos e são complexas. 
De acordo com o Sr. Tunico, assim como na documentação, a dança se divide em 
dança das flechas, dança das fitas e dança do porrete. No dossiê, está relato da 
seguinte forma o significado e o nome dos atos: “a caça - dança das flechas, a en-
tronização dos jovens na vida adulta – dança das fitas e a guerra – dança do porre-
te.” (IEPHA/MG, 2014, p.18). Entretanto, a significação dos dois primeiros atos não 
é um acordo comum entre a escrita e a fala. Para o Sr. Tunico, a dança das flechas 
representa chamar o outro para a dança e a dança das fitas diz sobre o modo de 
fazer balaios, que remetem ao imaginário indígena.  “As flechas é pra comunicar 
com os companheiros, chamar eles pra dançar (...). O trançado é a mesma coisa 
de fazer um balaio que os índios faziam (...)” (Trecho da entrevista com Sr. Tunico). 

Para finalizar os pontos destacados nessa análise, sublinhamos a identificação 
dos atores sociais. Os protagonistas que foram citados no registro são os mestres 
mais antigos, que são: o Sr. Tunico como mestre, Chico (Francisco Rosa) como 
contra-mestre e os músicos, Neném Teeiro na sanfona, Zé Pedro e Levi Moraes 
nas caixas, e no reco-reco André Oliveira. Contudo, os caboclinhos- crianças e 
adolescentes- não foram apresentados. Quem são esses caboclinhos e por que 
dançam? Em conversa com alguns deles, afirmaram que uns pertencem à família 
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dos mestres mais antigos e outros são amigos deles. Todos são de Peçanha e afir-
maram dançar porque simplesmente gostavam. Já os mais velhos, além do gostar, 
fazia parte da resposta a palavra tradição. “A gente dança porque gosta. Porque é 
tradição pra nós dançar” (Trecho da entrevista com Sr. Chico).

A escrita e a oralidade
Os pontos abordados acima servem como estudo de caso de um registro de pat-
rimônio imaterial na esfera municipal. São várias as formas de produzir um reg-
istro e diversos fatores são levados em conta. A presente comunicação pretende 
pontuar alguns desses fatores que influenciaram diretamente na elaboração do 
registro da Dança dos Caboclinhos sem, contudo, discutir até a exaustão deles, 
pois isso fugiria da proposta, além de demandar uma pesquisa mais extensa. Os 
diversos elementos levantados nos remetem ao principal questionamento desse 
texto: os desafios em registrar uma prática artística viva. 

As duas visões, a escrita e a oralidade, apresentadas acima nos mostram que há 
lacunas a serem preenchidas através de uma pesquisa menos superficial sobre 
o assunto. Percebemos que de um lado, mesmo que o discurso seja de preser-
vação e valorização, estão os responsáveis pela produção do registro que visam 
enquadrar a forma de expressão dentro de um padrão documental para corre-
sponder a uma politica cultural e arrecadar recursos. De outro, os integrantes dos 
caboclinhos, que tiveram pouca participação no processo de registro e que não se 
mostraram entusiasmados com o reconhecimento. Para os mestres, o que seria o 
mais importante é o comprometimento dos jovens com a dança para que ela não 
se acabe. 

Apesar do plano de salvaguarda conter ações que visam a divulgação da dança 
nas escolas e, consequentemente, interesse em arrebanhar mais adeptos, o con-
tato familiar é o que faz aumentar o número de dançantes caboclinhos. “Aqui em 
casa todo mundo dança. Ele é irmão dele, ele também é primo, o avô é o mestre 
que tá tocando reco-reco (...). Essa aqui tem 3 filhos que dançam, só a menina que 

não”. (Trecho da entrevista de Sônia Oliveira). Em conversa como caboclinho Pe-
dro, questionamos o motivo da sua participação na dança, “porque eu gosto. Tem 
meus amigos aqui” (Trecho da entrevista de Pedro, 8 anos). 

No processo de registro é fundamental a participação dos atores sociais em todas 
as fases. Mesmo que a dança se desenvolva através da oralidade, as falas dos pro-
tagonistas são importantes fontes de análises. De acordo com Silveira (2007) “o 
trabalho com fontes orais possibilitou trazer à História, como sujeitos e/ou teste-
munhos, aqueles que, de certa forma, foram excluídos e colocados no anonimato, 
sem direito à memória” (p.39). 

É tão somente através de depoimentos orais dos caboclinhos que podemos com-
preender a representação conjunta da dança e da música. Na Dança dos Cabo-
clinhos, os passos seguem as marcações executadas pela música. De acordo com 
o Sr. Tunico, todos os instrumentos acompanham a sanfona. Um dos destaques 
da dança é o som seco emitido pelos arcos e flechas ao esticarem e soltarem suas 
cordas várias vezes, em movimentos para cima e para baixo, que produzem um 
toque e um som característico, e cumprem o papel da marcação. É no momento 
da marcação que os passos da dança são alterados.

Os movimentos gestuais tanto da dança quanto da música contribuem para com-
provar a riqueza de detalhes que é a Dança dos Caboclinhos. Em estudos do et-
nólogo Jean-Michel Beaudet (2017) sobre a cultura indígena, a importância de 
compreender as expressões dos recursos corporais é ressaltada, como os movi-
mentos do corpo e os gestos musicais, para tentar entender, de forma mais clara 
e completa, o funcionamento e a significação de uma manifestação artística. Além 
disso, no conhecimento da antropologia da dança, Beaudet enfatiza também a 
relevância da disposição do grupo, do percurso, da direção e do lugar, trabalhados 
em um contexto amplo, aumentando a noção de totalidade da dança. Retomare-
mos mais à frente sobre a questão dos movimentos incorporados, mas como for-
ma de preservação.
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Os recursos corporais, juntamente com as etapas descritivas de cada ato da Dança 
dos Caboclinhos, não são citados no dossiê de registro. Esse fato nos faz refletir 
sobre como é problemático a ação de registrar um patrimônio imaterial, baseado 
na oralidade. Nesse desafio, Brettas (2013) sublinha a importância dos estudos da 
performance: “a análise de performance pode ser eficaz para capturar e codificar 
a dimensão imaterial da informação, o que é fundamental para preservar o bem 
cultural (...) por meio de um registro” (p.273)

Nos estudos da performance, dentro da perspectiva das Ciências Sociais, Taylor 
(2013) desenvolveu sua pesquisa relacionando performance cultural  e escrita. De-
stacamos que, de acordo com Fonseca (2003), o campo do patrimônio sofreu mu-
danças quando se estabeleceu relação, “iniciada nos anos setenta, no Brasil, entre 
a antropologia e as políticas culturais” (p.20). Como já mencionado, na importante 
Constituição de 1988, a noção de patrimônio é ampliada: o que antes era patrimô-
nio histórico e artístico passa a ser chamado patrimônio cultural brasileiro. 

Para uma melhor compreensão do tema sobre a performance cultural e a escri-
ta,  mencionaremos a Dança dos Caboclinhos como uma performance, no sentido 
colocado por Taylor, quando afirma que a performance “constitui a lente met-
odológica que permite que pesquisadores analisem eventos como performances 
”(2013, p.27). E ainda que “a performance (...), funciona como uma episteme, um 
modo de conhecer, e não simplesmente como um objeto de análise” (2013, p.17).

Segundo a autora, em uma abordagem entre a palavra escrita e a falada, a prob-
lematização entre essa dualidade vai além das consideradas formas válidas do 
conhecimento. De acordo com Taylor

A fratura, ao meu ver, não é entre a palavra escrita e a falada, mas 
entre o arquivo de materiais supostamente duradouros (isto é, textos, 
documentos, edifícios, ossos) e o repertório, visto como efêmero, de 
práticas/conhecimentos incorporados (isto é, língua falada, dança, 
esportes, ritual) (2013, p. 48)

O argumento de Taylor pode servir como justificativa para a materialização de 
bens culturais imateriais, através, por exemplo, do registro, que pressupõe du-
ração, permanência. O arquivo documental também serve como uma forma de 
controle por parte das políticas públicas patrimoniais do Estado com discursos 
preservacionistas e de regular as ações de valorização e salvaguarda dos mu-
nicípios ditos então autônomos.  

Para um bem cultural pertencer ao ICMS, ele deve enquadrar-se em diversos 
critérios presentes nos dossiês e relatórios elaborados e avaliados pelo IEPHA/
MG, como dito anteriormente. Essa documentação não abarca as diferenças pat-
rimoniais das diversas manifestações artísticas existentes no Estado e, sim, as pa-
droniza. Segundo afirma Júnior e Faria, “as deliberações elaboradas pelos técnicos 
do IEPHA/MG e aprovadas pelo Conselho Estadual, de certo modo, são “impostas” 
aos municípios sem considerar especificidades locais” (2014, p.58). Além disso, 
elas não dão margem para os pequenos detalhes que são perspectiveis quando 
estamos participando do momento da performance, nem nos níveis espirituais. 
“Quando eu danço, me dá um negócio assim, vem de dentro. É só me chamar 
pra dançar que minhas pernas começam a bambear” (Trecho da entrevista do Sr. 
Chico).

Ressaltamos que, no dossiê de registro da Dança dos Caboclinhos, são exigidos e 
foram anexados vídeos com depoimentos de alguns protagonistas e uma mostra 
da dança na sua principal apresentação, que é a festa do padroeiro de Peçanha. 
Esses suportes auxiliam na análise do registro, mas não conseguem decodificar 
as ações minuciosas, por exemplo, os movimentos gestuais e descrição do ato 
visual. Esses auxílios contribuem para a tentativa de um não engessamento da 
manifestação artística, causada pela fonte documental, “que podem comprometer 
a espontaneidade dos bens que se tornam patrimônio imaterial” (BRETTAS, 2013, 
276).  



3930 3931

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

A preservação 
O objetivo do registro, em sua forma documental, sem dúvida, é a preservação 
dos bens culturais. E ele cumpre sua função. Além de ser uma forma de proteção 
e valorização, o registro garante recursos para que o bem cultural se mantenha 
em atividade. 

Entretanto, de acordo com Taylor (2008), o arquivo documental não é garantia da 
continuidade de uma tradição intangível. Para ela o que assegura a perpetuação 
da forma de expressão são as ações incorporadas pelo processo de aprendiza-
gem, quando executadas pelo grupo. Essas práticas vivas possuem resistência e 
continuidade, e contrapõem-se com à ideia de efemeridade. Taylor defende o que 
ela chama de Atos de Transferência

“Atos de transferência” transmitem informação, memória cultural e 
identidade coletiva de uma geração ou grupo para outra por meio de 
comportamentos reiterados [expressão de Paul Connerton]. Isto nos leva 
a dizer que o conhecimento, embora criado, armazenado e comunicado 
por meio de práticas incorporadas de indivíduos, excede o limite do 
corpo individual. Ele pode ser transferido para outros. Embora os 
gestos não sejam performatizados exatamente da mesma forma duas 
vezes, não significa que as pessoas não os performatizam novamente, 
frequentemente expressando o que os espectadores imaginam ser um 
significado supostamente estável (2008, p.93).

Essa teoria vai ao encontro esclarecedor da forma de transmissão da Dança dos 
Caboclinhos. Segundo o dossiê de registro, a dança é “passada de geração em 
geração através de ensaios” (IEPHA/MG, 2014, p.74). Mas, como? As práticas incor-
poradas nos ensaios, que enfatizamos o nome dado pela autora como repertório, 
fazem com que os caboclinhos assimilem os movimentos gestuais, muitas vezes 
através do ato de observar ou imitar, reproduzem e associam como uma identi-
dade popular, que representa a dança do imaginário indígena. É dessa forma de 
reprodução que a tradição da dança se mantem viva, reforçando as ações intro-

duzidas através do corpo, e pela contribuição de cultivar uma memória coletiva. 
“Meu filho num dança mais não, mas se pedir pro meu filho dançar, ele dança. 
Num esquece não!” (Trecho da entrevista com Sr. Tunico).

Seguindo nessa perspectiva, no texto de Campos e Naveda (2016), ambos buscam 
compreender a representação do patrimônio imaterial através das descrições das 
estratégias cognitivas. Para eles, o conhecimento incorporado é negligenciado nos 
estudos culturais, “onde textos, objetos e representações do corpo são mais valo-
rizados que a ação do corpo em movimento como um texto em si mesmo” (p.373).  
Para os autores, 

a ideia de um patrimônio na forma de uma estratégia cognitiva amplia 
a guarda do patrimônio para uma diversidade indivíduos aculturados. 
Estes indivíduos, mesmo que desprovidos de capacidade de produção 
elaboradas de formas de música e dança, salvaguardariam modelos de 
participação próprios da cultura. (CAMPOS; NAVEDA, 2016, p.378).

A memória coletiva também é um importante instrumento para a perpetuação 
das práticas performáticas. Le Goff (1990) cita o autor Henri Atlan que afirma que, 
antes da linguagem falada e a escrita, existe “uma certa linguagem sob a forma de 
armazenamento de informações na nossa memória” (p.425, apud, 1972, p.461). Já 
Halbwachs (2013) ressalta que a memória coletiva é construída em grupo e que 
cada memória individual é um ponto de vista da memória coletiva. 

A Dança dos Caboclinhos é um nítido exemplo dessa discussão sobre memória co-
letiva. A memória individual do Sr, Tunico sobre a trajetória histórica do bem cul-
tural em questão, desde seu aprendizado com 8 anos ao seu atual momento aos 
84 anos, é reproduzida por muitos, transformando a relação do Sr. Tunico com a 
dança em uma memória coletiva. Ser o mais antigo participante faz com que suas 
narrativas, suas lembranças pessoais se misturem com a origem da história da 
Dança dos Caboclinhos da cidade de Peçanha; sendo assim, essa memória per-
manece viva.
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“As narrativas, tal qual os lugares da memória, são instrumentos importantes de 
preservação e transmissão das heranças identitárias e das tradições.” (DELGADO, 
2003, p. 21). Lembramos que, assim como a memória e as ações incorporadas 
são meios de proteção e perpetuação, não podemos esquecer de citar o plano 
de salvaguarda inseridos nos registros, que assegura ações que visam continuar 
a tradição para as próximas gerações e também preservar a memória e o “senti-
mento de continuidade para as gerações anteriores” (CARNEIRO, 2006, p.96).

Considerações finais
O registro escrito é uma importante ferramenta para preservar o patrimônio ima-
terial. Contudo, ele não capta todos os elementos de uma prática artística. Por 
isso, o suporte de outros recursos, como a fotografia e o audiovisual, é uma ex-
igência no dossiê no intuito de ilustrar, de forma reduzida, o bem cultural.  

As descrições detalhadas dos movimentos, das expressões, dos gestos e das 
emoções, mostram ainda um desafio para compreender melhor a forma de ex-
pressão pelo arquivo documental. A oralidade e a escrita andaram em conflito no 
dossiê de registro da Dança dos Caboclinhos, assim como a superficialidade do 
conteúdo, mesmo que tenha sido satisfatório para a análise dos técnicos do IE-
PHA/MG. O nível de exigência do órgão estadual mostra-se não rigoroso nos seus 
critérios em relação aos dossiês e relatórios do campo do patrimônio imaterial.

No texto, destacamos que, no processo de elaboração do registro, os protagoni-
stas da prática também são sujeitos de construção do documento, sendo funda-
mental suas participações na obtenção de uma informação mais próxima possível 
da realidade vivenciada no repertório. O uso da História Oral como metodologia 
auxilia nesse quesito, onde trechos das falas dos atores comprovam o que de fato 
está relatado e descrito no registro. A omissão da integração dessas pessoas no 
processo implica a negação ao direito da memória.

Além do registro e do plano de salvaguarda, as práticas incorporadas, o senti-
mento de pertencimento e a memória coletiva são fundamentais para perpetuar 
a tradição da forma de expressão. Gostaríamos de ressaltar o que Seeger (2008) 
chama de tradição, “o fato de que sempre existirá uma próxima vez” e ainda, “o 
fato de que a próxima vez não será nunca igual à vez anterior produz o que po-
demos chamar de mudança” (p.2); acrescentamos, mudança é processo.

Processo é uma palavra indispensável no patrimônio imaterial. De acordo com 
Carneiro (2006), o patrimônio imaterial está focado no “processo do produto”, 
sendo uma construção cultural e social, que se desenvolve de forma dinâmica e 
renovadora. Assim, o patrimônio imaterial está em constante mudança seja pelo 
tempo e pelas mudanças sociais e culturais, necessitando ser constantemente re-
visitado. 
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- BRASÍLIA NO SEU 
ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS.
TANURE, JOANA. 

1. SQN 410, Bloco M, cep: 70865-130

jtanure@uol.com.br

RESUMO
O Parque Dona Sara Kubitschek, ou “Parque da Cidade”, como é conhecido em 
Brasília, é o maior  parque urbano projetado por Roberto Burle Marx, reconhecido 
internacionalmente como o criador do paisagismo moderno. Seu projeto contou com 
a participação de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer  e foi inaugurado em Brasília em 
outubro de 1978. Durante a construção do parque, o projeto de Burle Marx passou 
por alterações, e ele afirmou que não reconheceu seu projeto no parque em um 
artigo de jornal, mas apesar disso seu nome permaneceu associado à criação do 
parque. Em 2018 o espaço vai completar 40 anos e em razão de sua importância 
para a arquitetura moderna e  para o lazer em Brasília, o presente trabalho objetiva 
analisar as relações entre o projeto de Burle Marx e o parque construído conforme a 
situação existente em 2018, ano em que completa 40 anos.

Palavras-chave: Paisagismo Moderno, Burle Marx, Parque urbano moderno, Parque 
da Cidade-Brasília.
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As origens do Parque Dona Sarah Kubitshek, mais conhecido como Parque da Ci-
dade, estão relacionadas ao Plano de Lucio de Costa para Brasília. Neste Plano 
foi previsto para a Escala Bucólica da cidade dois espaços posicionados simet-
ricamente em relação ao Eixo Monumental: de um lado o Jardim Botânico e de 
outro o Parque Zoobotânico. Durante a construção da cidade esses dois espaços 
foram reunidos em um só,  dando origem ao Parque da Cidade.  O projeto desse 
parque foi elaborado pelo escritório do paisagista Roberto Burle Marx junto com 
sua equipe. 

Além de Burle Marx, reconhecido internacionalmente como verdadeiro criador 
dos jardins modernos, o projeto teve a participação dos arquitetos Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer. A reunião desses três representantes da arquitetura moderna 
resultou na criação do maior parque urbano de características modernas do mun-
do, com um espaço estimado em cerca de 400 hectares dentro do Plano Piloto de 
Brasília.

Os parques urbanos modernos no Brasil estão relacionados à necessidade de 
criação de espaços de lazer em meio as transformações urbanas e da arquite-
tura ocorridas junto com os processos de industrialização e crescimento das ci-
dades. Nesse sentido, Parque do Aterro do Flamengo (Parque Brigadeiro Eduardo 
Gomes), no Rio de Janeiro inaugurado em 1965 é um marco para a criação deste 
tipo de parque do Brasil. Esse Parque foi criado a partir de uma solução urbanísti-
ca para o tráfego urbano, e seu projeto de urbanismo foi elaborado por equipe 
liderada por Affonso Eduardo Reidy, tendo os jardins projetados por Burle Marx. 

Entre as características do paisagismo nos parques urbanos modernos desta-
cam-se as influências da arte moderna. Destas influências ressaltam-se a pintu-
ra cubista e o abstracionismo aplicados à paisagem construída. Nesse sentido, a 
paisagem expressa múltiplos pontos de vista possíveis e igualmente importantes 
na composição, e não há mais um ponto de vista privilegiado, como no paisagismo 
de influência clássicas. A forma da paisagem tem a sua expressão clara enquanto 
construção e associa-se ao lazer para atividades diversificadas, e não apenas a 

contemplação. A arquitetura e os jardins modernos vão estabelecer importantes 
relações, de forma que o jardim se mostra como parte da composição da arquite-
tura e não como um elemento acessório da edificação.

Assim, os espaços são organizados para estruturar diversas atividades, distribuí-
das em espaços de circulação e permanência. A relação entre espaço e tempo na 
apreensão da paisagem é  estruturada de forma que a composição vai se revelar 
gradualmente, conforme o visitante caminha.  Essa característica da composição 
está entre os fundamentos mais importantes do paisagismo de Burle Marx, criado 
para se revelar conforme os passos do caminhante, e diferencia seu paisagismo e 
de sua pintura. Apesar do paisagismo ter recebido influências da pintura,  a pintu-
ra é criada para um observador situado fora do espaço de composição, enquanto 
o paisagismo tem o observador dentro da obra que será apreendida a partir de 
seu movimento.

As composições da paisagem são bastante elaboradas neste paisagismo. Pisos, 
bancos, painéis, cores e superfícies, com destaque para a presença da água, que 
aparece na forma de fontes, cascatas e lago. Todos esses elementos estão, com 
frequência, relacionados a presença da vegetação, que aparece como importante 
elemento estruturador dos espaços definindo planos de base, verticais e de teto, 
além de criarem marcos visuais e atuarem na regulação da luz nos ambientes. 

No caso do Parque da Cidade, considerado o maior parque urbano do mundo na 
década de 1970, a implantação ocorreu durante o governo de Elmo Cerejo Farias.  
Nessa época o parque se chamava Parque Rogério Pithon Farias, filho do gover-
nador falecido em um acidente de automóvel.  A construção do parque aconteceu 
entre os anos de 1974 e 1978 e o escritório de Burle Marx foi contratado para o 
acompanhamento. Nesse período, em uma  Circular interna da Novacap de 14 
de abril de 1977 o Governador Elmo Serejo Farias determinou à Companhia Ur-
banizadora da Nova capital – Novacap fazer alterações no projeto e suprimir con-
struções para redução de custos.  
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A equipe do escritório de Burle Marx não concordou com as alterações propostas 
e foi afastada do acompanhamento da implantação do parque. Burle Marx em 
seu artigo sobre a implantação do parque fez referência aos prazos políticos como 
motivadores para essas alterações. Assim, no ano de 1977 o escritório de Burle 
Marx foi afastado do acompanhamento da construção e os projetos passaram a 
ser elaborados pelo escritório do arquiteto Glauco Campelo, que já estava con-
tratado para elaborar os projetos de edificações e brinquedos de lazer no parque.

Apesar desses problemas ocorridos durante a construção, o Parque da Cidade se 
tornou um grande espaço de lazer em Brasília. Oferece ampla área de lazer, com 
atividades diversas, tal qual um parque moderno. Suas dimensões foram estima-
das em 400 hectares na época em que ainda não contava com uma poligonal para 
a definição dos seus limites. No entanto, essa estimativa não se confirmou no 
Plano de Uso e Ocupação do Parque-PUOC aprovado em 2017 e na poligonal que 
definiu seus limites em cerca de 375 hectares. Por outro lado, o PUOC considerou 
que o projeto original de Burle Marx constitui a principal diretriz para as ações de 
gestão do parque.

Em razão de Burle Marx ter escrito um artigo publicado no Jornal de Brasília em 
1978, ano de inauguração do parque, afirmando que não reconheceu seu pro-
jeto no Parque da Cidade e que o seu nome permaneceu associado ao projeto 
do parque em diversos meios de divulgação até os dias atuais, se faz necessário 
analisar as correspondências existentes entre o seu projeto e o espaço construído.

Para subsidiar a análise sobre alterações ocorridas na proposta de Burle Marx, há  
importantes registros desse projeto, como o painel em aquarela elaborado para 
Bienal de Veneza de 1978.

Painel em aquarela apresentado pelo escritório Burle Marx & Cia na Bienal de Veneza de 1978.
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Zoneamento do Parque que consta no Plano de Uso e Ocupação aprovado em dezembro 2017 

conforme a proposta original de Burle Marx.

Burle Marx também escreveu um texto publicado na Revista Cadernos Brasile-
iros de Arquitetura no ando de 1978, em que o projeto é descrito com detalhes 
em relação às configurações propostas. Quanto aos detalhes de construção, as 
informações podem ser encontradas no projeto executivo do Parque da Cidade 
guardado no escritório Burle Marx & Cia.  Quanto às informações históricas, con-
stituem bases importantes os documentos constantes do Arquivo Público do Dis-
trito Federal relativos à história do parque. Entre as principais informações re-
unidas sobre a relação entre o projeto e a construção do parque, destacam-se os 
seguintes.

Zoneamento 
Recomendações do Projeto de Burle Marx: O espaço de aproximadamente 400 
hectares foi previsto para abrigar equipamentos sociais e de lazer, agrupados se-
gundo o critério de tipos de atividades. Essa forma de organização é justificada 
por Burle Marx como um recurso para a operacionalidade e conforto dos usuári-
os, mas ela não deve levar a um desmembramento em zonas estanques, cabendo 
ao paisagismo e ao sistema viário assegurar a integridade visual e funcional.

Situação da Implantação em 2018: O princípio de agrupar equipamentos conforme 
o tipo de atividades predominou na construção do parque, e de uma forma geral 
observa-se muitas correspondências entre as zonas previstas no projeto e a con-
strução, assim como a continuidade entre as zonas também predomina. De forma 
pontual, e mais como exceção à regra do que uma tendência geral, o princípio do 
zoneamento é rompido. São exemplos a inserção de quadras esportivas no lugar 
previsto para o Parque de diversões, e a presença de quadras esportivas em local 
destinado à cobertura vegetal. Esses dois exemplos estão na Zona da Adminis-
tração. 

A integração e continuidade entre as zonas predomina, mais em razão da ausên-
cia de barreiras físicas do que pela presença de uma estruturação adequada para 
essa finalidade. De acordo com o projeto, a integração caberia ao sistema viário e 
ao paisagismo, mas esses dois elementos foram implantados de forma incomple-
ta no Parque. Os caminhos de pedestres, que tem o papel de fazer as conexões 
entre os espaço junto com o paisagismo, também estabelece pouca relação com a 
proposta original. Apesar disso, o fato de não haver barreiras ou outros elementos 
que façam rompimento significativo entre as zonas contribui para a integração.

Uma ressalva deve ser feita a integração entre a Zona da Feira, que abrida o Pa-
vilhão de Exposições, com o restante do parque. Neste caso a integração ficou 
bastante enfraquecida, pois a escala da construção rompeu com as demais con-
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struções no parque e os percursos são interrompidos pontualmente por valas de 
drenagem.  

A partir de dezembro de 2017 a gestão do parque passou a ser orientada pelo De-
creto nº 38.688 de dezembro de 2017, que apresenta o Plano de Uso e Ocupação 
do Parque Dona Sarah Kubitschek - Parque da Cidade - PUOC. O PUOC foi criado 
para ordenar o desenvolvimento das funções de parque urbano integrante da es-
cala bucólica do plano urbanístico do Lucio Costa para Brasília, assim como garan-
tir a recuperação e salvaguarda do projeto original de zoneamento e paisagismo. 
Assim, a partir de  2017 o PUOC se tornou o instrumento básico de controle do 
uso e da ocupação dos espaços públicos do parque, e de orientação aos agentes 
que atuam na gestão.

Esse decreto caracterizou o Parque da Cidade como parque urbano, conforme Lei 
federal n° 9.785, 29 de janeiro de 1999.  Para o caso de novos brinquedos ou novas 
instalações para serviços de apoio às atividades, os projetos devem ser apreciados  
previamente pela Comissão Técnica Permanente de Acompanhamento e aprova-
dos pela unidade orgânica competente pela aprovação de projetos do órgão local 
de gestão e planejamento urbano e territorial. Cabe ressaltar que o parque foi 
tombado no nível distrital no ano de 2010 e está situado dentro da área tombada 
do Plano Piloto.

Sobre a Comissão Técnica Permanente de Acompanhamento, o POUC considera 
que em razão da dinâmica do crescimento da cidade, das dificuldades na gestão 
urbana e   dificuldades verificadas na estrutura dos órgãos da administração públi-
ca, a forma mais adequada para viabilizar a administração do Parque seria por 
meio da instituição desta Comissão, que deve ter autonomia suficiente para aval-
iar novas demandas e novos projetos para o Parque.

Assim, em linhas gerais, o POUC  permite a adequação, atualização e modern-
ização dos equipamentos e espaços constituintes de cada uma das zonas, desde 
que salvaguardadas as características funcionais e linhas gerais do partido ur-
banístico e desenho de cada uma delas, previstos na proposta original do Parque.

Zona Administrativa
Recomendações do Projeto de Burle Marx: Espaço destinado a abrigar construções 
voltadas à Administração do Parque junto com equipamentos de lazer. Foi previs-
ta uma edificação para a administração, um parque de diversões, um circo, uma 
área coberta com espaço para jogos para serem utilizados nos dias de chuva, dois 
parquinhos e uma pista de bicicleta, além do Parque Ana Lídia, que já existia antes 
da construção do Parque da Cidade. O caráter bucólico nessa zona e nas demais 
foi assegurado no projeto de Burle Marx por uma faixa de vegetação que envolve 
os equipamentos e diferencia os espaços.

Situação da Implantação em 2018: O edifício da administração foi construído no 
espaço previsto, mas sem a área de piso no entorno. Os parquinhos e pista de bici-
cleta também foram implantados nos locais previstos. Foge ao projeto a posição 
do parque de diversões (que estaria à oeste da administração), mas foi colocado 
no lugar do circo (ao leste da administração) e o circo ficou sem espaço definido. 
O espaço do parque de diversões foi ocupado por quadras esportivas, contrari-
ando o zoneamento previsto, que tem na zona esportiva o espaço destinado às 
quadras. 

A faixa arborizada que deveria envolver os equipamentos não está presente con-
forme o projeto, prejudicando o caráter bucólico dos espaços, principalmente no 
local do parque de diversões, cujos limites estão bem próximos do caminho de 
pedestres, sem uma faixa de vegetação claramente definida entre eles. 

A pista de bicicletas foi transformada em kartódromo a partir da desativação do 
kartódromo previsto para a zona esportiva em razão do tombamento dos pin-
heiros em períodos de chuvas fortes no ano de 2005. Os pinheiros foram planta-
dos no local antes da construção do parque com finalidade utilitária e permanece-
ram no local após a construção do parque, recebendo churrasqueiras sob as suas 
copas. Partes desses pinheiros foi removida em razão do risco de tombamento 
em dias chuvosos, mas outra parte permaneceu no parque.
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Zona do Lago
Recomendações do Projeto de Burle Marx: Criada para abrigar um grande lago 
destinado ao lazer, tanto dentro quanto fora do lago. Dentro do lago o lazer foi 
previsto para ocorrer por meio de barco e pedalinhos, tendo também ilhas com 
vegetação aquática, passarelas interligando as margens, restaurante e espaços 
de estar no entorno. Para aproveitar a topografia existente, a Zona do Lago foi 
planejada em dois níveis, com diferença de 3 metros entre eles. Sobre o desnível 
foi criada uma passarela que liga uma margem a outra sobre lâminas d’água. A 
ligação entre as margens do lago também é feita por meio uma ponte e de dois 
outros percursos. Foi criado um restaurante em uma ilha, e no entorno do lago 
espaços de estar. Para fazer a ligação desta zona com as outras foram projetados 
caminhos de pedestres. 

Situação da Implantação em 2018: O desenho do lago seguiu o projeto de Burle 
Marx, com a divisão em dois níveis, passarelas interligando as margens, a ponte, 
as ilhas com plantas aquáticas e a ilha com o restaurante.  Não corresponde às 
previsões do projeto a ausência de áreas de piso nos espaços de estar no entor-
no do lago, a ausência de caminhos pedestres conectando o lago com os demais 
espaços e a forma da vegetação. Atualmente, o lago está com as margens e as 
passarelas bastante degradadas.

Zona Cultural
Recomendações do Projeto de Burle Marx: Está em posição central no projeto. Cri-
ada em forma circular, tem como uma das atrações principais a Praça das Fontes, 
considerada o “coração do parque”, com capacidade para receber grandes even-
tos. Nesse espaço foi utilizado um recurso paisagístico para criar uma surpresa 
para o visitante em relação a apreensão do espaço.  A surpresa seria criada em 
razão da visão da praça não se revelar de imediato ao visitante. Isso aconteceria 
pelo fato da praça estar em desnível em relação aos caminhos de pedestres, limit-
ada por patamares com jardins de um lado. De outro lado, a presença de viveiro, 

restaurante e lanchonete deveria fechar o campo de visão. Assim, a partir dos 
passos do visitante e de sua aproximação na direção da praça é que o espaço vai 
se revelar gradualmente possibilitando a apreensão em múltiplos pontos de vista. 

Dentro do espaço foram criados percursos ladeados por fontes e lagos que for-
mam uma “cortina de umidade” para a amenizar o clima seco da região. Desta-
ca-se também no projeto dessa praça o piso de pedras portuguesa com desenhos 
bastante elaborados. Para permanência foram criados bancos ao longo da praça. 
Nas proximidades da praça projetou parquinho e espaço para piquenique e out-
ros equipamentos culturais, como teatro, cinema e museu.

Situação da Implantação em 2018: O efeito surpresa planejado por Burle Marx 
para a praça não se concretizou por completo. A praça foi construída em desnível 
com patamares ajardinados, mas do outro lado não foi construído o viveiro, o 
restaurante e a lanchonete. Também não foram construídos os outros equipa-
mentos previstos nas proximidades, que são os teatros e cinema e também par-
quinho e área de piquenique. Os caminhos de pedestres para integrar essa zona 
com os outros espaços não foram construídos e as composições com a vegetação 
foram parcialmente implantadas. 

O POUC de 2017 considerou que são projetos prioritários entre as novas con-
struções previstas para o parque o projeto do restaurante, do viveiro e da lan-
chonete na Praça das Fontes. O POUC propõe que esses projetos sejam objeto 
de concurso. Também está previsto o projeto do Museu Internacional das Águas, 
de autoria de Oscar Niemeyer, a ser edificado no lugar destinado as atividades 
culturais.

Zona Esportiva
Recomendações do Projeto de Burle Marx: Foi subdividida em três áreas distintas 
situadas mais ao sul do parque. Uma com quadras e jogos diversos distribuídos 
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em um amplo espaço pavimentado, outra com a piscina com ondas e outra com 
atividades como kartódromo, aeromodelismo e centro hípico. 

Situação da Implantação em 2018: Esta zona é a que foi implantada de forma mais 
completa, com praticamente todos os equipamentos em seus respectivos locais 
onde foram previstos.  Foram construídas as quadras, a piscina com ondas, a pista 
de aeromodelismo, o kartódromo e o centro hípico. Não foram construídas as 
áreas de piso no entorno de equipamentos, os caminhos de pedestres para conec-
tar essa zona com os outros espaços, e a forma da vegetação segue parcialmente 
o que foi previsto em projeto. 

O POUC propõe  incluir novos equipamentos nessa zona. Foi elaborado o pro-
jeto de pista de patinação e skate, com circuito integrado a uma praça com um 
parquinho que utiliza brinquedos com água. Foram previstas ainda outras duas 
praças secas para contemplação e para prática de exercícios diversos. A intenção 
de construir esses novos equipamentos se relaciona à necessidade de redirecio-
nar os usos de skate e patins na pista interna do parque que impossibilitaram a 
circulação do trenzinho. Para isso, o POUC propõe também a criação de uma nova 
pista paralela a que existe atualmente.

Zona da Feira
Recomendações do Projeto de Burle Marx: Destinada a abrigar eventos que já 
ocorriam no espaço do parque, como a Feira dos Estados que acontece anual-
mente em Brasília. No projeto esse espaço foi criado com construções de pequeno 
porte para abrigar feiras ao redor de uma praça.

Situação da Implantação em 2018: O conceito dessa zona passou por alterações 
significativas. No lugar de construções de pequeno porte organizadas no entor-
no de uma praça, foi construída uma única edificação de grande porte na forma 
de um pavilhão, que causa bastante impacto visual no Parque. Esse espaço de-
verá passar por reformulação conforme o Plano de Uso e Ocupação do parque, 

que recomenda substituir o grande pavilhão e a proposta desse espaço deverá 
ser elaborada por meio de concurso público. O PUOC considera que a nova con-
strução deverá ser compatível com o programa de necessidades, coerente com a 
importância do Parque para a cidade e com o valor da escala bucólica neste trecho 
do Conjunto Urbanístico de Brasília.

Sistema Viário
Recomendações do Projeto de Burle Marx: Três formas de circulação foram pre-
vistas: o anel externo asfaltado correspondente à via de veículos, com duas pistas 
em cada direção, com a função de ligar o parque ao tráfego urbano, abrindo-se em 
quatro pontos. Internamente ao anel foi traçada a via de tráfego do parque propri-
amente dito, para a qual foi prevista a circulação de trenzinhos, que se conectam 
ao anel externo nos pontos de parada. Completam esse sistema os caminhos de 
pedestres previstos no interior desse anel, com a função de interligar os equipa-
mentos e ambientes diversos.

Situação da Implantação em 2018:  O sistema viário foi implantado parcialmente. 
O anel viário asfaltado foi construído com as duas pistas de veículos para cada 
direção, e a via de tráfego do parque também está no local previsto, mas com uso 
diverso deste, e os caminhos de pedestres não foram construídos. A falta destes 
caminhos levou ao uso da via do trenzinho para circulação de pedestres, ciclistas, 
skatistas e patinadores, e assim os trenzinhos que faziam a conexão entre as di-
versas zonas pararam de circular, pois o tráfego ficou bastante dificultado pela 
presença destes usuários na pista. 

O PUOC propõe como medida para resolver essa questão a criação de uma nova 
pista paralela a atual, e a criação de um novo espaço para skate e patins na Zona 
Esportiva. Assim, estes usos atuais poderão ser remanejados para outros espaços 
liberando a pista para os trenzinhos. Será feita também a integração do circuito do 
parque com malha cicloviária da cidade.



3952 3953

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Forma da Vegetação 
Recomendações do Projeto de Burle Marx: Foram criadas composições bastan-
te elaboradas para as diversas zonas do parque. De acordo o artigo da Revista 
Cadernos Brasileiros de Arquitetura, as espécies vegetais a serem utilizadas se-
riam aquelas disponíveis no Departamento de Parques e Jardim. Por outro lado, 
Burle Marx afirma que o espaço já estava parcialmente ocupado pela vegetação 
do cerrado e que essas feições deveriam ser preservadas nos locais onde não es-
tivessem previstos os equipamentos, sistema viário ou outro elemento relevante. 
Para isso, deveria ser feito um levantamento da vegetação regional existente, que 
iria substituir as plantas especificadas no projeto e ser submetido a um regime de 
preservação rigoroso. 

Situação da Implantação em 2018:  A forma da cobertura vegetal é um dos ele-
mentos que menos estabelece relação com o projeto de Burle Marx. Essa é uma 
característica que se repete ao longo de todo o parque. O caráter bucólico ficou 
prejudicado nos locais onde há equipamentos pelo fato de não ter sido mantido o 
princípio de preservar uma faixa de vegetação no seu entorno. Quanto ao princípio 
de manutenção das feições de vegetação local, verifica-se que isso foi mantido em 
algumas áreas, enquanto em outras as espécies locais se misturam ao plantio de 
exóticas, restando certa confusão quanto ao princípio paisagístico seguido nestes 
casos. Cabe também ressaltar que contraria a expressão do paisagismo de Burle 
Marx a prática de moldar a espécies por meio de cortes de topiaria. O paisagista 
deixou claro em textos escritos que, para ele, as espécies vegetais devem ser apre-
ciadas em sua forma original.

De acordo com o POUC, em seu artigo 48, a proposta do paisagista Roberto Burle 
Marx para o Parque da Cidade reúne as diretrizes principais para a gestão das 
ações relativas ao seu paisagismo. Na hipótese de não haver disponibilidade 
de mudas das espécies definidas, estas podem ser substituídas por outras com 
atributos semelhantes, mediante de laudo de profissional habilitado. Além disso 
recomenda-se preservar as espécies arbóreo-arbustivas tombadas pelos decretos 

nº 11.236 de 06 de setembro de 1988 e 14.783 de 17 de junho de 1993, devendo 
ser adensadas as massas vegetais remanescentes e características do cerrado.

Imagem aérea do parque da Cidade em dezembro de 2017

Conclusão
A implantação do projeto de Burle Marx para o Parque da Cidade ocorreu de 
forma parcial. O afastamento da equipe de Burle Marx do acompanhamento da 
construção e a implementação de modificações no projeto durante o Governo de 
Elmo Serejo Farias tiveram como consequência importantes alterações na propos-
ta. 

Nesse sentido, considerando as cinco zonas previstas, as que mais correspondem 
a proposta original são a Zona Esportiva e a Zona do Lago, pois os principais eq-
uipamentos foram implantados nos locais previstos, apesar de não terem áreas 
de piso, caminhos de pedestres e cobertura vegetal conforme o projeto. Para a 
Zona Esportiva estão previstas alterações no PUOC que prevê construir pista de 
skate, patins e parquinho, entretanto, essas construções deverão contribuir para 
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desobstruir a circulação na pista do trenzinho, que tem a importante função de 
integração do parque ao longo dos 12 km de extensão da pista de circulação do 
parque. Dessa forma preserva o uso de equipamento originalmente do projeto 
dessa via.

As zonas do parque que tem a implantação em um nível intermediário de cor-
relação com o projeto de Burle Marx são a Zona da Administração e a Zona Cultur-
al. No caso da zona da Administração, ainda que o prédio da administração esteja 
situado local previsto, e também os parquinhos e a pista de bicicleta,  considera-se 
que são alterações importantes a mudança da posição do parque de diversões e 
do circo junto com a inserção de quadras no lugar daquele, porque essas alter-
ações enfraqueceram as qualidades bucólicas do local e alteram o princípio de 
zoneamento. 

No caso da zona cultural, a ausência do fechamento do campo de visão no entor-
no da Praça das Fontes por meio do restaurante, lanchonete e viveiro alterou a 
intenção paisagística de criar uma surpresa para o visitante, essas alterações en-
fraqueceram um conceito importante da criação deste espaço. Também contribui 
para isso, a ausência dos teatros e cinema na zona cultural. A complementação 
da Zona Cultual com estes equipamentos da projeto ausentes no parque na estão 
entre as prioridades do PUOC.

A zona que tem o maior nível de alteração em relação ao projeto original é a da 
Feira dos Estados. A implantação do grande pavilhão não guardou relação com a 
forma original do projeto e causa grande impacto visual na forma do parque. O 
PUOC prevê que essa construção deve ser substituída por outra que possa se in-
tegrar de forma mais harmoniosa no parque para a qual deve haver um concurso 
concurso.

Quanto ao sistema viário, considera-se parcialmente implantado. Isso se deve a 
ausência da maior parte dos caminhos de pedestres, que fez com que os camin-
hantes, ciclistas, skatistas e patinadores viessem a circular na pista do trenzinho, 
impedindo sua circulação. O PUOC propõe novos equipamentos para resolver 

essa questão, que deverão contribuir por um lado para reativar a circulação dos 
trenzinhos, respeitando às intenções do projeto original, e por outro integra novos 
equipamentos ao parque respeitando o zoneamento previsto.

Quanto à forma da vegetação, há poucas relações com as composições do projeto 
executivo de Burle Marx. Os dois princípios ficaram confusos: tanto a implantação 
do que foi previsto no projeto quanto  a  preservação das feições da vegetação 
nativa não se verificam de forma plena no parque. Além disso, práticas de topiaria 
contrariam intenções de expressão do paisagista de Burle Marx.

O Plano de uso e ocupação de dezembro de 2017 vem a contribuir para o avanço 
de muitas questões pendentes desde a criação do parque, que ainda não estavam 
encaminhadas às vésperas do parque completar 40 anos em 2018. Assim, o in-
strumento tem um papel de grande importância para a gestão do parque, para o 
qual contribui também a criação de comissão para Comissão Técnica Permanente 
de Acompanhamento, que deverá ser consultada nos aspectos relativos à gestão 
do espaço.

Por outro lado, um aspecto importante da configuração do parque menciona-
do no PUOC, mas que ainda cabe um desenvolvimento mais elaborado de for-
ma participativa, é a integração do parque com o seu entorno urbano. Muitas 
construções no entorno do parque estão de costas para ele ou delimitadas por 
barreiras visuais com bambus que rompem a integração. Essa integração com o 
entorno urbano também não conta com um sistema de caminhos e acessos bem 
estruturados. Assim, apesar do parque se encontrar em espaço urbano nobre de 
Brasília, evolvido por áreas de grande movimento, sua integração com a cidade 
ainda é precária e necessita de um olhar mais detalhado para essas questões.

Por fim, importa ressaltar que apesar de não terem sido construídas partes im-
portantes do projeto de Burle Marx e do espaço abrigar muitas áreas degradadas 
e abandonadas, assim como a precária integração com a cidade, o Parque da Ci-
dade é um espaço de lazer de grande importância para Brasília. Recebe grande 
público diariamente e tem grande lotação nos finais de semana. É um parque 
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gratuito, com público diversificado de faixas etárias, tribos e classes sociais. Todos 
esses fatores reforçam a qualidade e o potencial do projeto de Burle Marx, justifi-
cando o empreendimento de esforços para preservação de seu projeto no espaço 
construído.
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RESUMO
O presente artigo visa elucidar algumas questões referentes à preservação do 
patrimônio industrial, principalmente em relação à valorização da memória da classe 
trabalhadora, a partir do estudo dos processos de tombamento do legado industrial 
existente no distrito de Miguel Burnier, município de Ouro Preto/MG. Compreendendo 
o patrimônio industrial sobre a ótica dos lugares de memória e partindo da 
premissa da não contemplação da memória dos trabalhadores pelo processo de 
patrimonialização, propõe-se uma releitura do instrumento jurídico do tombamento 
de forma que esse possa abranger as diferentes memórias sociais vinculadas à 
herança industrial da localidade e contribuir para o exercício da cidadania.

Palavras-Chave: Patrimônio Industrial; Memória; Reconhecimento, Cidadania; 
Tombamento. 
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1.  Introdução
Os debates sobre patrimônio cultural no Brasil, principalmente no campo de sua 
gestão e proteção, tem sofrido importantes inflexões em seu processo de con-
strução desde a publicação do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, até 
a atualidade. Buscando superar enraizadas tendências ao reconhecimento ape-
nas de bens culturais de natureza material, principalmente aqueles relacionados 
à herança européia e ao imaginário da nação, novas categorias de preservação e, 
principalmente, novos sujeitos têm emergido na busca por reconhecimento. 

Assim, o campo do patrimônio cultural tem se tornado cada vez mais amplo e com 
isso, também se tornam mais complexas as questões relativas aos processos de 
patrimonialização, à leitura dos instrumentos jurídicos para proteção dos bens 
culturais, bem como ao desenvolvimento de políticas públicas para salvaguarda 
e promoção.

Um exemplo do alargamento do conceito de patrimônio cultural é o reconheci-
mento da categoria definida como patrimônio industrial. O pensamento sobre o 
patrimônio industrial tomou força a partir da segunda metade do século XX após 
a perda de importantes remanescentes industriais na Inglaterra. O movimento 
tomou força e atualmente conta com o apoio de comitês internacionais dedicados 
à pesquisa, preservação e divulgação de legado dos processos de industrialização.

Rico em possibilidades, o patrimônio industrial agrega diferentes valores, como 
o científico, o estético e o social e, portanto, é reduto de diferentes memórias 
dos grupos sociais que vivenciaram as transformações culturais promovidas pe-
los processos industriais. Salvaguardar essas memórias se mostra imprescindível, 
porém, igualmente desafiador.

Entre a complexa relação entre memória e patrimônio, o presente artigo visa elu-
cidar algumas questões referentes à preservação do patrimônio industrial, princi-
palmente em relação à valorização da memória da classe trabalhadora, a partir do 

estudo dos processos de tombamento do legado industrial existente no distrito de 
Miguel Burnier, município de Ouro Preto/MG. Partindo da premissa da não con-
templação da memória dos trabalhadores pelo processo de patrimonialização, 
propõe-se uma releitura do instrumento jurídico do tombamento de forma que 
esse possa abranger as diferentes memórias sociais vinculadas à herança indus-
trial da localidade e contribuir para o exercício da cidadania.

2.  O patrimônio industrial como categoria de 
preservação
O pensamento sobre o patrimônio industrial visto como uma categoria de preser-
vação pode ser entendida no contexto de ampliação do conceito do que é pat-
rimônio cultural. As discussões a cerca do tema se iniciaram na Inglaterra por 
volta da década de 1950, quando foi criada a expressão “arqueologia industrial” e 
tomou força a partir dos anos 1960, após a repercussão da demolição de impor-
tantes estruturas industriais. (KUHL, 2006, p.1). 

Com o crescente interesse internacional pelo tema e o desenvolvimento do cam-
po de pesquisa foi criado em 1978 o The International Committee for the Conser-
vation of the Industrial Heritage (TICCIH), organização mundial dedicada à preser-
vação e promoção do patrimônio industrial que realiza importantes conferências 
sobre o tema, tendo elaborado em 2003 a Carta de Nizhny Tagil sobre o patrimô-
nio industrial. O movimento se expandiu e se consolidou a partir de então e vários 
países vem se dedicando a identificar e inventariar seu legado dos processos de 
industrialização. (KUHL, 2006, p.2). 

No Brasil foi fundado o Comitê Brasileiro de Preservação do Patrimônio Industrial 
em 2003 com o intuito de apoiar os órgãos públicos e a sociedade para a preser-
vação do patrimônio industrial. Em carta manifesto publicada em março de 2003, 
o comitê brasileiro ressalta a importância do patrimônio industrial do país e a ur-
gente necessidade da tomada de medidas efetivas para sua preservação frente às 
constantes ameaças de desaparecimento desse legado em consequência da acel-
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eração das mudanças tecnológicas, do abandono e demolição de antigos espaços 
fabris em consequência da especulação imobiliária. (TICCIH Brasil, 2003). 

Segundo a Carta de Nizhny Tagil (2003), o patrimônio industrial compreende os 
vestígios materiais e imateriais relacionados à cultura industrial que possuem val-
or histórico, tecnológico, social, arquitetônico e científico. Esses vestígios englobam 
conjuntos de edifícios e maquinários, espaços fabris, estruturas e infraestruturas 
relacionadas à mineração, à produção e transmissão de energia e aos meios de 
transporte. Compreende ainda os locais que foram palco de relações sociais rela-
cionadas à indústria, como vilas operárias, escolas e locais de culto. 

A referida carta também ressalta que o patrimônio industrial possui em si impor-
tantes valores: o científico e tecnológico, fundamentais para a compreensão da 
história da indústria e da engenharia; o estético, relacionado as características da 
arquitetura industrial; e o social, na medida em que é “parte do registro de vida de 
homens e mulheres comuns e, como tal, confere-lhes um importante sentimento 
identitário.” (TICCIH, 2003, p.4).

Por esses valores, o patrimônio industrial deve ser objeto de preservação e proteção 
legal através da realização de pesquisas, levantamentos, inventários, tombamento 
e registro. Contudo, o valor social do legado industrial, por seu caráter subjetivo 
e vinculação com a memória, pode ser irremediavelmente perdido caso não haja 
compreensão de sua dimensão e complexidade. 

Compreender a face imaterial presente nos remanescentes industriais que, em 
um primeiro momento, nos parecem estruturas frias e inertes, é compreender 
toda uma lógica de construção simbólica e social vinculada aos modos de vida da 
classe trabalhadora e de uma memória relacionada à noção de trabalho.

2.1. Patrimônio industrial e os lugares de memória
A noção de “lugares de memória”, amplamente incorporada pelas discussões no 
campo do patrimônio cultural, se torna presente também nos estudos a cerca do 

patrimônio industrial e da busca pela sua preservação. O interesse pelo estudo 
da memória como elemento de coesão e identidade social permeia por entre os 
remanescentes industriais e pelos modos de vida relacionados ao trabalho.

Para Pierre Nora, os lugares de memória surgem em um contexto de aceleração 
da história e emergem de uma problemática historiográfica onde se dá o rompi-
mento da história-memória. A memória é vista como um fenômeno sempre atual, 
enquanto a história com uma representação do passado. (NORA, 1993, p. 9). 

Os lugares de memória surgem do “sentimento de que não há mais uma memória 
espontânea”, e que por isso são instituídos lugares com a intenção de cristalizar a 
memória, que já não é mais natural, de forma que essa não se perca. Lugares ess-
es como arquivos, museus, datas comemorativas e celebrações. Assim, os lugares 
de memória são instituídos por uma “consciência comemorativa” que almeja pela 
manutenção de sua memória, que possui “vontade de memória”. (NORA, 1993, p. 
21). Esses se mostram com uma resposta da sociedade pós-industrial a um anseio 
de identificação do indivíduo contemporâneo. (ARÉVALO, 2005, p.4).

Lugares de memória são abstratos e possuem, de forma simultânea e em difer-
entes graus, três sentidos: o material, o simbólico e o funcional. 

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito 
de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de 
uma aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como 
um manual de aula, um testamento, uma associação de antigos 
combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual. 
Mesmo um minuto de silêncio, que parece o exemplo extremo de 
uma significação simbólica, é ao mesmo tempo o recorte material de 
uma unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada 
concentrada na lembrança. Os três aspectos coexistem sempre. (NORA, 
1993, p. 23-24.)

Contudo, se o objetivo maior dos lugares de memória é frear o esquecimento e 
“materializar o imaterial”, esses estão em constante transformação e ressignifi-
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cação. (NORA, 1993, p. 22). Sobre essa ótica, é possível perceber a interface entre 
a noção dos lugares de memória e sua relevância para o campo do patrimônio cul-
tural. O conceito de patrimônio cultural se encontra em constante transformação, 
pois se relaciona intrinsecamente com a questão da identidade. Novos sujeitos 
têm emergido em busca da valorização de suas memórias e de novas possibili-
dades de reconhecimento. 

O pensamento acerca do patrimônio industrial é um exemplo dessa transfor-
mação. A patrimonialização de estruturas industriais demonstra a busca por 
reconhecimento daquilo que tem valor como referência cultural e identitária para 
um determinado grupo social. Lugares concebidos como locais de trabalho se 
transformam em lugares de memória, e com isso, são conferidos a eles novos 
sentidos e significados. 

Maria Letícia Ferreira aponta que a patrimonialização de remanescentes industri-
ais os insere em “uma nova ordem, a da memória, e outra estética, a do patrimô-
nio”. (FERREIRA, 2009, p. 22). Assim como proposto por Nora, antigas estruturas 
industriais podem ser entendidas como lugares de memória, pois apresentam 
dimensões materiais, funcionais e simbólicas. A dimensão material se relaciona 
como o valor estético do patrimônio industrial, a dimensão funcional se relaciona 
com seu valor científico e tecnológico e a dimensão simbólica está diretamente 
relacionada ao seu valor social. Ambas as dimensões e valores são intrínsecos ao 
patrimônio industrial e coexistem.

Compreender antigas estruturas industriais como lugares de memória(s) e recon-
hecê-las como patrimônio cultural trás a tona a necessidade de que os instrumen-
tos para a sua proteção sejam capazes de abranger suas diferentes dimensões 
e seus valores, e como isso, tutelar as diferentes memórias que se refugiam no 
legado industrial.

3.  O patrimônio industrial em Miguel Burnier e a luta 
entre memórias
O distrito de Miguel Burnier, antigo São Julião, pertence ao município de Ouro Pre-
to, Minas Gerais, e possui uma rica trajetória histórica diretamente relacionada à 
extração mineral em seu território desde o século XVIII e a siderurgia a partir do 
século XIX.

Localizado na antiga região denominada Rodeio ou Rodeadouro de Itatiaia, citada 
em diversos relatos dos viajantes que por lá passaram, por se configurar no en-
troncamento entre Caminho Velho e o Caminho Novo[1], teve sua economia local 
desenvolvida a partir da instalação na região de fazendas mineradoras de ouro no 
início do século XVIII.

 Ao longo desse século a região se mostrava como um importante centro econômi-
co, contudo apresentava um lento crescimento populacional e mantinha ativi-
dades econômicas predominantemente relacionadas à extração mineral e a ag-
ropecuária. Também foram erguidas na região as capelas de Nossa Senhora da 
Conceição (1709-1727) e a Capela de São Julião (1749). A essa última refere-se o 
nome pelo qual a localidade seria conhecida até meados do século XX. 

Já o século XIX na região foi marcado por grandes transformações urbanas e so-
ciais provocadas pela instalação na localidade da Real Fábrica de Ferro Patriótica 
(1811), de um ramal da Estrada de Ferro Dom Pedro II e estação ferroviária (1884) 
e pela Usina Wigg (1893).

[1]  O primeiro acesso para as Minas Gerais era conhecido como “Caminho Velho”. 
Em 1697 a Corte portuguesa promoveu a abertura de outro caminho mais curto que 
se dirigisse mais diretamente a região das Minas Gerais, que ficou conhecido como 
“Caminho Novo”. (PMOP, 2017, p. 15) 
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A Real Fábrica de Ferro Patriótica, fundada pelo Barão de Eschwege em 1811, foi 
um importante marco na história da siderurgia do país, pois representa o início 
a primeira corrida do ferro no Brasil. Sua instalação refletia as intenções de um 
projeto econômico que estava sendo idealizado para a região centro-sul do país a 
partir da maior liberdade de comércio resultante da chegada da Corte Portuguesa 
no Rio de Janeiro e a elevação da colônia a Reino Unido. Esse projeto econômico 
visava estimular a produção de atividades industriais, principalmente a siderurgia. 
A estrutura da fábrica compreendia:

quatro fornos, duas forjas de ferro, um malho, bem como um engenho 
de socar, instalados num único edifício. O malho, com os respectivos 
cabos, bigornas e aspas, foi importado da Inglaterra pelo governo 
brasileiro e doado à fábrica, tendo sido o primeiro no Brasil que, movido 
a força hidráulica começou a forjar o primeiro ferro, produto dos 
fornos desta primeira fábrica. Alguns anos depois construiu-se, em nível 
inferior, um telheiro para o malho e as duas forjas. (IPHAN apud PMOP, 
2017, p. 23)

A Real Fábrica de Ferro Patriótica esteve em funcionamento provavelmente até 
meados de 1822, quando se deu a partida do Barão de Eschewege de volta a Eu-
ropa. Abandonadas, suas estruturas rapidamente se transformaram em ruínas e 
atualmente vêem-se apenas vestígios de estruturas e muros construídos em pe-
dra. Por seu valor histórico, seus resquícios foram tombados pelo Serviço do Pat-
rimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto, em junho de 1938. 
Atualmente se localiza dentro da propriedade particular da empresa VALE S/A que 
mantém nas proximidades o empreendimento de mineração de ferro nomeado 
“Mina de Fábrica”.

Após o fechamento da primeira fábrica de ferro, a localidade de São Julião foi no-
vamente marcada pelo avanço da industrialização no final da segunda metade do 
século XIX com a chegada na região de uma das principais ferrovias do Brasil.

A Estrada de Ferro Dom Pedro II, mais tarde conhecida como Estrada de Ferro 
Central do Brasil, teve sua construção iniciada em 1855 e foi promovida pelo gov-

erno imperial como a finalidade de integrar, a partir do Rio de Janeiro, todo o ter-
ritório brasileiro através de ramais ferroviários (PMOP, 2017, p. 24). 

No ano de 1884 começou a ser construída a primeira estação ferroviária na local-
idade de São Julião que veio a ser inaugurada em 1887, quando deram início as 
atividades do ramal ferroviário de Ouro Preto. A antiga construção tinha partido 
arquitetônico simples e era executada em madeira. Ainda no final do século XIX 
a estação foi rebatizada com o nome de Miguel Burnier em homenagem ao en-
genheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, antigo diretor da E. F. Central do Brasil 
na época da construção do ramal de Ouro Preto e que havia falecido no ano da 
construção da estação. 

Na década de 1920 a estação ferroviária de Miguel Burnier passou por reformas e 
foi reconstruída em função do estado precário de conservação que sua estrutura 
original apresentava. Ao longo dos anos também foram construídos no local uma 
caixa d’agua, um dormitório e uma oficina para vagões. Sua relevância no contex-
to urbano da localidade era tão pujante que o distrito de São Julião foi renomeado 
oficial em 1947 também com nome de Miguel Burnier. O conjunto ferroviário de 
Miguel Burnier esteve em funcionamento até a década de 1990, já sob operação 
pela extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) (PMOP, 2017, p. 25). Caindo em 
desuso após o fim das atividades, as estruturas que compõe o conjunto ferroviário 
de Miguel Burnier apresentavam estados de conservação precários quando foram 
tombadas como patrimônio cultural do Município de Ouro Preto no ano de 2010. 
Já o ramal ferroviário de Miguel Burnier atualmente é utilizado apenas por conces-
sionárias para o transporte de cargas, principalmente minério de ferro, para os 
portos das cidades de Santos/SP, Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES.  

Retomando aos avanços da industrialização que marcaram a localidade no final 
do século XIX temos a instalação no distrito de outro importante empreendimen-
to siderúrgico. Com a chegada da ferrovia e a nova facilidade de acesso à região, 
a localidade se tornou um lugar atrativo para a instalação de empreendimentos 
industriais que visavam explorar sua riqueza mineral. Nesse contexto foi estabe-
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lecida no distrito a partir de 1890 a Usina Wigg, indústria siderúrgica dedicada à 
fabricação de ferro e a exploração e exportação de manganês, mineral abundante 
na região. 

De propriedade do Comendador Carlos da Costa Wigg e de sua esposa Alice da Sil-
veira Wigg, além do industrial Joseph Gerspacher, importantes personalidades no 
contexto social da época, a Usina Wigg foi construída aos moldes da bem sucedida 
Usina Esperança, anteriormente construída em Itabira do campo pelo mesmo gru-
po. Segundo Xavier da Veiga: 

Com animados festejos, achando-se presentes muitos cavalheiros 
distintos, inaugura-se, próximo à Estação de São Julião da Estrada de 
Ferro Central, a Usina Wigg, importante estabelecimento metalúrgico 
para o fabrico de produtos de ferro [...] Funciona ali, perfeitamente 
montado, um alto-forno cujas dimensões principais são dez metros de 
altura e 1,50 de boca. Em marcha regular pode esse forno produzir, 
diariamente, em média, de seis a sete toneladas de ferro fundido. 
Funciona também um cubillot para segunda fusão e moldagem de peças 
mais delicadas. Os tubos empregados na canalização de águas e gases 
da Usina foram fundidos anteriormente nesse mesmo estabelecimento 
- um dos poucos, no seu gênero, existentes no Brasil (VEIGA apud PMO, 
1998: 827-828).

A instalação da Usina Wigg viria a trazer mudanças significativas para a vida cotidi-
ana na comunidade local. No distrito que ainda apresentava características rurais, 
vilas operárias foram construídas para abrigar os trabalhadores que chegaram 
ao distrito oriundos de diversas localidades, inclusive um grande contingente de 
imigrantes vindos da Itália e Portugal. (NEVES, 2012, p. 125). O vilarejo em torno da 
estação ferroviária e da Usina se desenvolveu e o comércio se movimentou. Toda 
uma lógica urbana e social se consolidou em torno da indústria. A Usina Wigg era 
a maior exportadora de manganês do país e “escreveu o primeiro capítulo da ex-
ploração em larga escala de um mineral industrial no Brasil” (NEVES, 2012, p. 131.) 
Carlos Wigg era reconhecido como um importante industrial no país.

Além disso, por iniciativa da senhora Alice Wigg, que era muito dedicada à vida 
religiosa e as obras de caridade no distrito, foi reconstruída em meados de 1905 
a antiga Capela de São Julião, que à época se encontrava arruinada, e que foi re-
batizada de Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora de Calastróis[2] e deu novo ímpeto 
à vida religiosa local. A igreja atendia tanto aos fiéis que moravam no núcleo da 
estação ferroviária e da usina quanto aos que residiam na nova vila de operários, 
próxima às minas de manganês. Mais tarde, em 1918, a igreja foi elevada a matriz, 
sendo palco das principais festas religiosas de ambas as comunidades. (NEVES, 
2012, 129).

A vida de Carlos e Alice Wigg se fundiam com a história da própria Usina das quais 
eram proprietários e gestores e suas memórias ficaram profundamente marca-
das no distrito de Miguel Burnier. Após o falecimento do comendador em 1931, 
Alice Wigg assumiu a administração juntamente como os demais acionistas e a 
empresa passou por uma grande reestruturação. Preocupada com o futuro dos 
empregados e de suas obras de caridade, Dona Alice, como é referida até hoje pe-
los atuais moradores do distrito, financiou a construção de um novo templo reli-
gioso junto aos terrenos da Usina. De grandes proporções e projeto arquitetônico 
refinado que remetia às antigas basílicas românicas, a Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus foi inaugurada em 1934. Na década seguinte foi construído também sob 
patrocínio de Dona Alice o Orfanato Monsenhor Horta, que foi assumido pela ir-
mandade das Irmãs da Maria Imaculada (NEVES, 2012, p. 142).

A Usina Wigg operou até o ano de 1969, quando foi desativada. Logo em seguida 
o complexo foi adquirido pelo grupo Votorantim que inaugurou a Usina Barra 
Mansa ainda no mesmo ano. A Usina Barra Mansa contava com um novo alto 
forno nas proximidades das antigas minas de manganês e se dedicou à produção 
de ferro, extração mineral, produção de carvão e reflorestamento. Suas atividades 
duraram até o ano de 1996, quando foi novamente desativada.  Após o térmi-
no das atividades o distrito de Miguel Burnier passou por um grande retrocesso 

[2]  O nome Calastróis se refere ao ribeirão localizado aos fundos do terreno onde a 
capela se situa.
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econômico, o que resultou em uma expressiva perda populacional uma vez que 
os antigos funcionários se viram obrigados a deixar as vilas operárias que eram de 
propriedade da empresa (NEVES, 2012, p. 145).

Com isso, a maior parte das edificações residenciais e das estruturas industriais 
da Usina Wigg e da Barra Mansa, agora abandonadas, entram em precário esta-
do de conservação. A Igreja Matriz de Nossa Senhora Auxiliadora também teve 
seu funcionamento interrompido e entrou em estado de arruinamento, tendo que 
sofrer intervenções de escoramento para manter sua estrutura erguida. A Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus se mantém atualmente como único templo ainda 
em funcionamento que atende a vida religiosa dos moradores que residem nos 
arredores da antiga estação ferroviária e da usina. As terras da Usina Wigg e Bar-
ra Mansa atualmente são propriedade da empresa GERDAU Açominas S/A quem 
mantém na região um extenso complexo de mineração de ferro. Todo esse legado 
relacionado à indústria em Miguel Burnier – usinas, vilas operárias e igrejas – se 
tornou passado.

Preocupado com o risco de perda de todo esse legado da industrialização exis-
tente no distrito de Miguel Burnier e que estava caindo no esquecimento, a partir 
do ano de 2008 o Conselho Municipal Preservação do Patrimônio Cultural e Natu-
ral de Ouro Preto (COMPATRI) abriu diversos processos de tombamento do legado 
industrial em Miguel Burnier e começou a pressionar a administração pública e a 
nova proprietária das terras para promoveram a restauração e preservação das 
estruturas.

Em 2010 foi concluído o processo de tombamento do Conjunto Ferroviário[3] de 
Miguel Burnier, que compreende as estruturas da antiga estação ferroviária, a 
caixa d’agua, o antigo dormitório e a oficina para vagões. O conjunto foi inscrito no 

[3]  Apesar da categoria de preservação definida como Patrimônio Ferroviário ser 
um campo já consolidado no país, entendemos que essa está intimamente ligada à 
trajetória da industrialização e, portanto, também pode ser vista como patrimônio 
industrial.

Livro do Tombo dos bens de valor histórico, artístico e arquitetônico. O edifício da 
estação ferroviária passou por processo de restauração em 2012 e foi novamente 
integrado a vida cotidiana da localidade. Atualmente abriga o projeto “Estação Cul-
tura” que mantém no local uma biblioteca, uma sala para ensaios da corporação 
musical e promove diversas ações de valorização da comunidade local.

Ainda em 2012 foi concluído o processo de tombamento do Conjunto Arquitetôni-
co e Arqueológico da Capela de Nossa Senhora Auxiliadora de Calastróis e ce-
mitérios anexos, inscrito no Livro do Tombo dos bens de valor histórico, artístico e 
arquitetônico e no Livro do Tombo dos bens de valor arqueológico, paleontológi-
cos, etnográficos e paisagísticos. No mesmo ano foi elaborado e aprovado o pro-
jeto de restauração completo para as estruturas do conjunto, contudo esse ainda 
não foi executado. Com isso, a estrutura da antiga igreja matriz permanece em 
completo estado de abandono e apresenta estado de conservação pior do que 
aquele averiguado no momento do tombamento, tendo sido saqueada em 2017.

 Já os processos de tombamento da Usina Wigg e da Igreja Sagrado Coração de 
Jesus, apesar de abertos há cinco anos, ainda não foram concluídos. As estrutu-
ras permanecem apenas inventariadas pelo município e em caráter de tomba-
mento provisório. Em 2015 a proprietária GERDAU apresentou ao COMPATRI uma 
proposta para a musealização da antiga Usina Wigg. Essa proposta contemplava 
um projeto básico de revitalização das estruturas da antiga usina, contudo não 
apresentava de forma coesa uma real proposta de musealização. De fato, não se 
sabia “o que fazer” com aquelas imponentes, porém decadentes estruturas, nem 
o que se queria preservar. A história da indústria siderúrgica? A memória dos in-
dustriais? A memória da Miguel Burnier industrial? Nessa falta de “saber” nada foi 
feito e a Usina Wigg padece sobre o pesar dos anos e desaparece pouco a pouco.

Esse contexto nos chama atenção para importantes questões: Sendo o tomba-
mento o principal instrumento para a proteção do patrimônio cultural brasileiro, 
como pode um bem tombado permanecer abandonado e ter sua estrutura cada 
vez mais degradada? Se tombar um bem cultural significa reconhecer que aquele 
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faz parte, ou é parte, da memória coletiva de uma comunidade, como pode não 
haver um sentimento de pertencimento e identidade em relação a eles?

O estado de abandono do patrimônio industrial de Miguel Burnier e o “não saber 
o que fazer” para promover sua reinserção na vida cotidiana da população local 
denota a falta de compreensão do valor social que é intrínseco a ele durante seu 
processo de tombamento. Valor esse intimamente ligado à memória daqueles 
que vivenciaram e que vivem o legado industrial.

 Na leitura dos processos de tombamento pouco se observa sobre a importância 
do trabalho e do trabalhador para a construção desse legado. As memórias que se 
destacam remetem às personalidades de destaque social: o barão, o comendador. 
As memórias dos descendentes daqueles que moveram a indústria com sua força 
vital, com a força bruta, e que hoje compõem a comunidade local permanecem 
invisibilizadas, ocultas, subterrâneas. O valor social daqueles robustos alto-fornos 
não foi contemplado: a memória do trabalhador da indústria e sua transmissão 
para as futuras gerações.

O tombamento, para salvaguardar a dimensão simbólica do patrimônio industrial, 
deve ser capaz de agregar seu valor social, de compreendê-lo também como pro-
cesso. Nesse sentido, propomos uma releitura do instituto do tombamento para 
abranger as diferentes memórias como ferramenta de preservação do patrimônio 
cultural.

4.  Análise do instituto do Tombamento e os (possíveis) 
instrumentos de resguardo da memória

4.1 O Instituto do Tombamento e a invisibilidade dos 
pertencentes ao “outro lado da linha”
O tombamento é o principal instrumento de proteção aos bens patrimoniais no 
ordenamento jurídico brasileiro. O Decreto-lei n° 25/37 é a sua norma regulam-

entadora, conhecida como Lei do Tombamento, editada em 30 de novembro de 
1937. Gozando de 81 anos de vigência, nascido no decorrer do governo militar 
brasileiro, natural afirmar que seu conteúdo possa estar um tanto quanto de-
fasado e até questionar o viés nacionalista que se desejou dar naquele momento 
político. A premissa adotada pelo presente estudo de que inexistem, no bojo de 
tal instrumento legislativo, ferramentas aptas à tutela das memórias patrimoniais 
corrobora com tal afirmativa. Precedentemente, é necessário situar o leitor acerca 
do que se trata o instituto do tombamento. 

Segundo Edimur Ferreira Faria, “tombamento é, pois, procedimento administra-
tivo que se perfaz por meio de ato emanado da autoridade competente” (FARIA, 
2010, p. 56). Ademais, ainda segundo Faria (2010), o bem somente será consider-
ado como patrimônio cultural a partir de sua inscrição em um dos Livros do Tom-
bo para efeitos de proteção e preservação, conforme preceitua o próprio Artigo1°, 
§1°, do referido Decreto-lei[4]. Tais pontuações demonstram que a proteção do 
bem cultural é ato verticalizado, emanado pelo Poder Público, instância que se 
encontra superior à comunidade, verdadeira responsável pela atribuição de seu 
valor cultural, de sua significância valorativa. Assim, é possível questionar se, em 
tais moldes legislativos, o tombamento teria a aptidão de abarcar as memórias 
daqueles que são invisibilizados, dos trabalhadores que não aparecem como figu-
ras de destaque na construção do patrimônio industrial. 

A não inclusão das memórias dos trabalhadores invisibilizados na trajetória do 
Patrimônio Industrial pode encontrar respaldo no que Boaventura Ventura de 
Sousa Santos (2007) denomina por linha abissal. Segundo o autor, o pensamento 
moderno ocidental funciona em uma lógica que divide a realidade social em dois 
lados: “este lado da linha” e “o outro lado da linha”. Um dos lados é ocultado em 
relação ao outro sendo impossível a coexistência de ambos: 

O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal.Consiste 
num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas 

[4]  Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
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fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por 
meio de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos 
distintos:o “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”. A divisão 
é tal que “o outro lado da linha” desaparece como realidade, torna-se 
inexistente e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa 
não existir sob qualquer modo de ser relevante ou compreensível. Tudo 
aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical 
porque permanece exterior ao universo que a própria concepção de 
inclusão considera como o “outro”. A característica fundamental do 
pensamento abissal é a impossibilidade da co-presença dos dois lados 
da linha. O universo “deste lado da linha” só prevalece na medida em 
que esgota o campo da realidade relevante: para além da linha há 
apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialética.

Assim, os operários, trabalhadores braçais encontram-se na lógica do “outro 
lado da linha”, da inexistência, da exclusão ficando invisibilizados no processo de 
proteção das memórias das fábricas, do patrimônio industrial. Toda a história é 
escrita sob a lógica e sob o olhar dos grandes empreendedores, dos gerentes e 
chefes locais. Como Santos elucida, a convivência de ambas as memórias para 
fins de tutela patrimonial é inviável: uma só existe diante a inexistência da outra. 
A consequência de tal exclusão é a construção de um patrimonial industrial in-
completo, que veja apenas um aspecto, um lado da realidade, sem a proteção da 
memória dos pequenos, daqueles que estão por trás de todo o processo fabril. 
José Newton Coelho Meneses afirma que: 

O bem com valor de patrimônio, qualquer que seja a sua natureza, 
tem menos a ver com as interpretações de historiadores, etnólogos, 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer 
por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou 
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 
(BRASIL, 1937). 

arqueólogos e mais ligação com o sentimento de herança, de legado, de 
identidade, embora não se possa diminuir o valor das interpretações 
acadêmicas. Essas devem seguir um percurso de identificação e 
submeterem-se, serem sensíveis, à memória social construída e em 
construção pelas comunidades que guardam os bens interpretados. (...) 
Não se pode, assim, dimensionar o patrimônio de uma sociedade sem 
considerar as suas escolhas, a construção seletiva de uma memória 
social. (MENESES, p. 27, 2012). 

É preciso, portanto, um processo patrimonial hábil a abarcar a memória do grupo 
como um todo, a memória que seja essencialmente social e não visualize apenas 
o locus dos grandes empreendedores. 

4.2 A Tutela da Memória e o reconhecimento dos 
invisibilizados no âmbito da tutela do patrimônio 
industrial 
Além do caráter verticalizado e hierarquizante do tombamento que exclui as nar-
rativas dos operários, “do outro lado da linha”, é necessário questionar, também, 
se o instituto traz mecanismos hábeis de tutela das memórias. Dentro do que 
se considera como patrimônio histórico e artístico nacional, o Decreto faz uma 
menção à memória ao determinar, em seu Artigo 1°, que os bens relacionados a 
fatos memoráveis da história do Brasil compõem o conjunto de bens patrimoniais. 

Entretanto, a interpretação do referido artigo deve ser feito, hoje, à luz dos pre-
ceitos constitucionais. Isso porque o Artigo 216[5], da Carta Magna elucida outros 
critérios para além damemorabilidade para a preservação sendo, atualmente, 
imprescindível que o bem seja portador de referências à identidade, à ação e à 

[5]  Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem (...) (BRASIL, 1988).
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memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira. É o que Marcos Paulo de 
Souza Miranda elucida:

Basta que os bens sejam portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
para que possam se integrar ao patrimônio cultural brasileiro, não 
prevalecendo mais os critérios de memorabilidade e monumentalidade. 
(MIRANDA, p. 9, 2014). 

A ordem constitucional não excluiu a memória como critério de tutela do pat-
rimônio cultural, mas ela promove um alargamento no rol de critérios. A grande 
questão analisada neste trabalho, no entanto, é que no trâmite do processo do 
tombamento, na elaboração de pareceres e dossiês, a memória dos trabalhadores 
braçais não é apreciada. É imprescindível que haja um reconhecimento intersub-
jetivo daqueles que elaboraram tais pareceres técnicos e a memória de tais tra-
balhadores dentro do que Axel Honneth denomina por “reconhecimento”, em es-
pecial, no que diz respeito à terceira esfera idealizada por ela chamada de estima 
social. Segundo o autor: “(...) estimar-se simetricamente nesse sentido significa 
considerar-se reciprocamente à luz de valores que fazem as capacidades e as 
propriedades do respectivo outro aparecer como significativas para a práxis co-
mum.” (HONNETH, 2003, p. 210). Ora, tem-se que reconhecer a memória daquele 
responsável pelo processo fabril é uma forma de considerar os valores partilha-
dos e construídos pela sociedade como um todo, sem exclusões de classes. Ainda 
segundo Honneth: 

A auto compreensão de uma sociedade predetermina os critérios pelos quais se 
orienta a estima social das pessoas, já que suas capacidades e realizações são 
julgadas intersubjetivamente, conforme a medida em que cooperaram na imple-
mentação de valores culturalmente definidos;(HONNETH, 2003, p. 200).

Incluir o trabalhador invisibilizado no processo de proteção patrimonial industrial 
é estimá-lo socialmente, é reconhecer sua capacidade e realização na implemen-
tação dos valores daquele grupo, daquele contexto fabril. 
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Av. Presidente Vargas 3131/1402, Cidade Nova - CEP 20210-030 - Rio de Janeiro/RJ yarainec@
gmail.com

RESUMO
Na Semana Comemorativa dos 80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), que ocorreu entre os dias 24 a 28 de outubro de 2017, 
membros do Conselho Consultivo do Patrimônio, superintendentes, chefes de 
escritório e chefes das Unidades Especiais do Iphan estavam presentes no Rio de 
Janeiro, reunidos para um objetivo em comum: discutir as políticas e práticas de 
preservação do patrimônio cultural de hoje e pensar sobre o futuro do patrimônio. 
Além deles, vencedores do 30° Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade (PRMFA), 
agraciados com a Medalha Mário de Andrade, autoridades, imprensa, patrocinadores 
e demais convidados participaram em diferentes momentos da Semana 
Comemorativa. O presente trabalho propõe-se a descrever e apresentar resultados 
das principais atividades realizadas durante essa Semana. São cinco atividades, 
sendo elas: 30° PRMFA; Seminário Internacional O Futuro do Patrimônio; lançamento 
dos números 35 e 36 da Revista do Patrimônio; palestra sobre Patrimônio e 
Desenvolvimento e lançamento da exposição A Construção do Patrimônio. O 
trabalho é resultado de uma atividade de extensão do Mestrado Profissional (MP) em 
Preservação do Patrimônio Cultural.

Palavras-chave: Iphan; 80 anos; clipping; patrimônio cultural 
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1.  Introdução

1.1 Apresentação da temática
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é a principal in-
stituição federal[1] que atua na preservação do patrimônio cultural brasileiro. Em 
2017, para celebrar os 80 anos de atuação do Instituto e refletir sobre as práticas e 
políticas patrimoniais, ocorreram várias ações promocionais em todas as regiões 
do Brasil: seminários, lançamentos de publicações, exposições e diversas outras 
atividades comemorativas. Na Semana Comemorativa dos 80 anos do Iphan, que 
ocorreu entre os dias 24 a 28 de outubro, membros do Conselho Consultivo do 
Patrimônio, os 27 superintendentes, 31 chefes de escritório e cinco chefes das 
Unidades Especiais estavam presentes no Rio de Janeiro, reunidos para um ob-
jetivo em comum: discutir as políticas e práticas de preservação do patrimônio 
cultural de hoje e pensar sobre o futuro do patrimônio. Além deles, vencedores do 
30° Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade (PRMFA), agraciados com a Medalha 
Mário de Andrade, autoridades, imprensa, patrocinadores e demais convidados 
participaram em diferentes momentos dessa Semana Comemorativa.

O presente trabalho propõe-se a descrever e apresentar resultados das atividades 
realizadas durante a Semana Comemorativa, por meio de análise de clipping e 
dos desdobramentos das reflexões sobre as políticas e práticas de preservação 
do patrimônio cultural. Durante a Semana, cinco atividades principais celebraram 
o patrimônio cultural brasileiro e o Iphan, sendo elas: 30° PRMFA; Seminário Inter-
nacional O Futuro do Patrimônio; lançamento dos números 35 e 36 da Revista do 
Patrimônio; palestra sobre Patrimônio e Desenvolvimento e lançamento da ex-
posição A Construção do Patrimônio. Faz se necessário deixar claro que se trata 

[1]  O Iphan é a instituição federal que ocupa o posto de principal responsável na preservação 
do patrimônio, de acordo com o Decreto Lei de 1937. No entanto, as instituições estaduais, 
municipais e sobretudo a sociedade civil também são fundamentais na missão de preservar 
o (s) patrimônio (s) cultural (is) brasileiro (s), cada qual com suas competências.

de uma pesquisa em estágio inicial e o que será aqui apresentado é apenas uma 
primeira análise sobre a vasta possibilidade de estudos entre todo o escopo das 
comemorações do aniversário de 80 anos do Iphan[2].

1.2 O lugar de fala
A comunicação foi e é, desde os primórdios do Iphan, importante aliada desta 
autarquia federal. Já na missão inicial de Rodrigo Melo Franco de Andrade de in-
serir o Brasil no contexto internacional como uma nação civilizada e dotada de 
“patrimônios culturais”, o então presidente do Iphan (na época Serviço do Pat-
rimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN) cria a Revista do Patrimônio ainda 
no primeiro ano do Instituto, em 1937. A publicação escrita colaborativamente por 
intelectuais da época, como Lucio Costa, Heloisa Alberto Torres, Gilberto Freyre, 
Noronha Santos e Mário de Andrade, trazia artigos que discorriam sobre conceitos 
e práticas de preservação cultural. O renomado arquiteto e urbanista Lucio Costa, 
por exemplo, idealizador do projeto do Plano Piloto de Brasília, teve um papel 
fundamental, escrevendo artigos importantes sobre a arte barroca e a arquitetura 
moderna. A Revista do Patrimônio, juntamente com outras publicações do SPHAN 
auxiliaram na construção de uma imagem do Brasil como nação moderna e civili-
zada, que ao mesmo tempo tinha suas especificidades, (Chuva, 2003, p. 321) como 
aponta o site oficial do Iphan:

Rodrigo Melo Franco de Andrade, então presidente do Iphan, apresentou 
a Revista do Patrimônio, em sua primeira edição, como um veículo 
destinado, não à propaganda da Instituição, mas a “divulgar o 
conhecimento dos valores de arte e de história que o Brasil possui e 

[2]  Na pesquisa de mestrado que está em andamento, o termo “80 anos do Iphan” refere-
se ao período de preparação para as ações comemorativas dos 80 anos do Instituto (ano de 
2016), a Semana Comemorativa (que ocorreu de 24 a 28 de outubro de 2017) até janeiro 
de 2018, quando o Iphan completa 81 anos. O recorte temporal da pesquisa, portanto, é de 
2016 a 2018. No entanto, neste artigo, como o foco é a Semana Comemorativa que ocorreu 
no mês de outubro de 2017, oriento aos leitores que considerem tal mês como referência 
para os 80 anos do Iphan.
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contribuir empenhadamente para o seu estudo”. Segundo ele, a Revista 
vinha atender uma necessidade de ação sistemática e contínua em 
prol desses conhecimentos, mesmo que sem pretensões de estampar 
trabalhos definitivos ou completos. (PORTAL DO IPHAN, 2017c) 

Welbia Dias, egressa do curso de Mestrado Profissional em Preservação do Pat-
rimônio Cultural/MP/Iphan, na sua dissertação intitulada Boletim Sphan/FNpM: um 
espaço de comunicação do Patrimônio Cultural dedica um capítulo para apresentar 
os meios de comunicação da trajetória institucional e política do Iphan. Dias (2012) 
elege três meios como foco: a Revista do Patrimônio, o Boletim SPHAN/FNpM e o 
Portal do Iphan na internet. Para ilustrar um segundo momento da comunicação 
institucional, nos interessa a análise do Boletim SPHAN/FNpM e o contexto em 
que ele foi criado. O Boletim SPHAN/FNpM surgiu em 1979, mesmo ano em que 
o designer e artista plástico Aloísio Magalhães foi nomeado secretário da SPHAN 
(não mais Serviço do patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e presidente da Fundação Nacional pró-
Memória (FNpM). Segundo Dias:

o Boletim SPHAN/FNpM surgiu como uma ferramenta ou meio de 
comunicação importante para a divulgação e promoção das práticas 
institucionais e para a compreensão de um período do órgão, repleto 
de questionamentos em relação às suas práticas institucionais, como 
também, para a reformulação de alguns conceitos. (DIAS, 2012, p.70)

O Boletim SPHAN/FNpM foi publicado até 1989 e hoje existe o Boletim do Patrimô-
nio em formato eletrônico e com diretrizes bem diferentes do boletim anterior. A 
Revista do Patrimônio ainda perdura e terá o 37° número lançado em 2018.  O pa-
pel da comunicação no Instituto adequou-se às demandas do nosso tempo e hoje 
além das publicações impressas e do boletim, o Iphan conta com redes sociais e 
um portal na internet. “O reconhecimento da cultura como um direito garantido 
pela Constituição Federal de 1988, aliado ao desenvolvimento acelerado das no-
vas tecnologias a partir da década de 1990, fez com que a comunicação passasse a 
se tornar, mais do que nunca, um assunto estratégico dentro do Iphan” (Gouthier, 

2016, p. 40), aponta Déborah Gouthier, também egressa do Mestrado Profissional 
do Iphan.

Ainda que não conste oficialmente no organograma do Instituto, foi implantada 
em 2006, quando o arquiteto Luiz Fernando de Almeida ocupava a presidência, 
uma Assessoria de Comunicação (Ascom), que conta com profissionais das áreas 
do jornalismo, relações públicas e produção de eventos. Além de produzir eventos, 
conteúdos jornalísticos, textos institucionais e discursos, a Ascom é a responsável 
por desenvolver estratégias de interação entre o Iphan e o público. 

Se em um primeiro momento a comunicação foi importante para divulgar o “con-
hecimento dos valores de arte e de história que o Brasil possui” e contribuir “para 
o seu estudo”, por meio da Revista do Patrimônio, segundo Thompson et al. (2012, 
p. 167), nos últimos anos ela é utilizada como estratégia institucional. Entre idas 
e vindas, a Ascom esteve lotada ora no Departamento de Articulação e Fomento, 
antigo DAF (hoje Departamento de Cooperação e Fomento - DECOF), ora no Ga-
binete da Presidência do Iphan. Desde 2016, após a nomeação da historiadora 
Kátia Bogéa como presidente da instituição, a Ascom está de volta ao Gabinete, no 
quinto andar do edifício sede do Iphan, em Brasília. Para Adélia Soares (2018), co-
ordenadora de jornalismo da Ascom, é estrategicamente melhor para o Instituto 
ter a Assessoria de Comunicação em contato direto com seu assessorado (ou seja, 
na Presidência), pois isso facilita o acesso às informações. Com a proximidade 
entre Ascom, gabinete e diretoria do Iphan, a Assessoria tem mais celeridade no 
acesso às fontes e informações para planejar as estratégias de comunicação; tan-
to para a promoção da imagem do Instituto, para o planejamento de ações em 
episódios polêmicos ou para a difusão de políticas e práticas de preservação do 
patrimônio cultural. 

Em datas comemorativas, como os 80 anos do Iphan, a agenda do Instituto fica re-
pleta de eventos e comemorações, o que exige da Assessoria de Comunicação um 
trabalho ainda mais assíduo e integrado. Neste artigo, a escolha por apresentar 
algumas análises do clipping se deu justamente por essa ser uma prática comum 
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no universo das Assessorias de Comunicação em que me sinto mais confortável 
enquanto pesquisadora e jornalista imersa nas práticas jornalísticas do Iphan.

2.  O (s) recorte (s) de análise

2.1 A Assessoria de Imprensa
Primeiramente, faz-se necessário distinguir os conceitos de Assessoria de Comu-
nicação e Assessoria de Imprensa. Ana Wels (2004), no estudo Assessorias de Co-
municação Social: panorama conceitual define Assessoria de Comunicação como 
“(...) núcleos responsáveis por estabelecer e manter um canal permanente de co-
municação entre a organização e os diferentes públicos com os quais se relaciona, 
desempenhando uma atividade de ponta” (WELS, 2004, p. 12-13).  A Ascom é um 
núcleo mais amplo e complexo, com mais atribuições e profissionais com difer-
entes habilidades (como, por exemplo, relações públicas, publicidade e propagan-
da e jornalismo). 

A Assessoria de Imprensa é composta, na maior parte das vezes, por jornalistas, e 
é a responsável pelas demandas de imprensa, assim como por manter estratégias 
e uma relação com a mesma. Jorge Duarte (2011), no artigo Assessoria de Imprensa 
no Brasil, aponta que a “boa atuação de uma assessoria aumenta a visibilidade 
pública da organização, a qualidade de informação que circula na sociedade e 
pode trazer efeitos mercadológicos e políticos predeterminados” (DUARTE, 2011, 
p.62).

Nesse sentido, o objeto da pesquisa é o trabalho da Assessoria de Imprensa do Ip-
han no período da Semana Comemorativa dos 80 anos, apresentando algumas re-
flexões sobre os resultados das práticas jornalísticas (através do clipping) e alguns 
efeitos no campo do patrimônio, que sejam frutos das discussões desta Semana.

2.2 A Semana Comemorativa
Considerando o caráter etnográfico da minha pesquisa de mestrado, sobre o lu-
gar da Assessoria de Imprensa nos 80 anos do Iphan, entendo que seja pertinente 
trazer também este viés para o artigo.  Para Vera Wielewicki “a pesquisa etnográ-
fica propõe-se a descrever e a interpretar ou explicar o que as pessoas fazem em 
um determinado ambiente (...), os resultados de suas interações, e o seu enten-
dimento do que estão fazendo (Watson-Gegeo, 1988:576) ” (WIELEWICKI, 2001, 
p.27). Assim, tive a oportunidade de participar da Semana Comemorativa dos 80 
anos, o que me deu a oportunidade de acompanhar de perto parte dos prepar-
ativos para os eventos e ações promocionais. Durante a Semana e nas práticas 
diárias na Assessoria de Comunicação do Iphan, fiz alguns registros (tais como 
fotos, diários de campo e produção de textos jornalísticos) que irão subsidiar as 
reflexões a seguir.

2.3 Os resultados – o clipping
As publicações midiáticas muito influenciam na construção das imagens organi-
zacionais no imaginário social. Pensando nisso, a análise dos resultados das ações 
da Semana Comemorativa dos 80 anos foi feita por meio do clipping do mês de 
outubro de 2017. O clipping (ou clipagem), prática recorrente no universo da Co-
municação, é o acompanhamento e registro de todas as matérias divulgadas em 
veículos de comunicação a respeito de uma determinada organização, produto ou 
pessoa (CLOCKWORK COMUNICAÇÃO, 2018).  

No Brasil, há indícios de que a atividade de clipagem surgiu no início do século XX, 
como aponta Jorge Duarte: “Na primeira década do século XX, Santos Dumont in-
ovou ao contratar serviços de clipping para saber o que a imprensa europeia dele 
falava. Provavelmente foi o primeiro brasileiro a ter esse serviço” (DUARTE, 2011, 
p.55). Adélia Soares é quem realiza a atividade de clipagem diariamente no Iphan. 
Para essa análise, foram utilizados os clippings feitos pela colaboradora.
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3. Descrições das atividades

3.1 Atividade 1: Mesa redonda Patrimônio e 
Desenvolvimento
Dia 24, terça-feira:

Local: Auditório do BNDES

Público: 250 pessoas

Patrocinador: BNDES

O Iphan e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são 
parceiros de longa data. Segundo informações do banco (BNDES, 2017), em 20 
anos o BNDES já investiu mais de meio bilhão na recuperação de 182 monumen-
tos. Em 2017, o banco patrocinou o Seminário Internacional O Futuro do Patrimônio 
e o Teatro do BNDES sediou a Mesa Redonda Patrimônio e Desenvolvimento.

A mesa redonda trouxe importantes reflexões sobre experiências de desenvolvi-
mento por meio do patrimônio cultural. Na programação, que foi gratuita e aberta 
ao público, o diretor regional de Cultura do Norte de Portugal, Antônio Ponte fa-
lou sobre as práticas portuguesas; o diretor-presidente do Porto Digital, Francisco 
Saboya e o superintendente do Iphan em Alagoas, Mário Aloísio, apresentaram 
dois casos brasileiros de sucesso: o Porto Digital, em Pernambuco, e Penedo, em 
Alagoas, respectivamente. 

3.2 Atividade 2: 30° Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade
Dia 24, terça-feira

Local: Theatro Municipal

Público: aproximadamente 2.200 pessoas

O PRMFA, promovido desde 1987, é a principal premiação nacional que valori-
za ações de promoção e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Em 2017, 
foram selecionados oito trabalhos que receberam o prêmio de R$30 mil cada: 
o projeto Arquivo e Testemunho: Acervo da Oficina de Criatividade do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, Porto Alegre (RS); ação Retratistas do Morro - Preservação 
da Memória Visual do Aglomerado da Serra, de Minas Gerais; o Inventário de Fo-
lias Religiosas do Amapá (AP); o projeto Acervo Maracá, de São Paulo; o projeto 
Encontro Mestres do Mundo, do Ceará; a ação Quilombos do Vale do Jequitin-
honha (MG): Música e Memória; o projeto Porto Digital, de Recife, em Pernambuco 
e a ação Patrimônio em processo: restauração do Espaço Comum Luiz Estrela, 
de Minas Gerais. Em consonância com a proposta de itinerância do prêmio, que 
ocorre desde 2016, o palco da 30ª edição do PRMFA foi a cidade do Rio de Janeiro, 
que tem a paisagem cultural urbana reconhecida como Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. 

Além dos premiados, a cerimônia do PRMFA foi marcada por uma série de es-
petáculos, diferentes ritmos e manifestações, representantes de patrimônios 
culturais do Brasil, como o Jongo do Sudeste, o Maracatu, o Bumba Meu Boi do 
Maranhão e a Capoeira. A noite no Theatro Municipal foi de festa e encerrou-se 
com o aclamado show do Grande Encontro, grupo formado pelos cantores Elba 
Ramalho, Zé Ramalho e Alceu Valença. 
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O discurso entusiasmado da presidente Kátia Bogéa, além de enaltecer o trabalho 
do Iphan ao longo das oito décadas de atuação do Instituto, teve um apelo irre-
futável: “O Iphan vai acabar”. Naquela conjuntura, mais da metade dos atuais ser-
vidores se aposentariam em menos de dois anos e não havia previsão de concur-
so, apesar de o Instituto ter solicitado ao Ministério do Planejamento em junho de 
2017. Seis meses depois, alguns servidores já se aposentaram e ainda não houve 
o concurso.

Diante dessa trajetória institucional e deste universo de atribuições e 
responsabilidades, é com enorme preocupação que constatamos que, 
decorridos esses 80 anos de trabalho pelo Brasil, o Iphan hoje, conta 
com apenas 678 servidores efetivos, sendo que 456 irão se aposentar 
nos próximos 2 anos. Vamos acabar! (IPHAN, 2017)

Durante a cerimônia do prêmio, houve a entrega especial da Medalha Mário de 
Andrade. 

A honraria é um agradecimento e reconhecimento a esses parceiros, 
por seu notório apoio na promoção e proteção dos bens culturais do 
Brasil, de modo a garantir sua permanência e usufruto para as gerações 
atuais e futuras; no incentivo à continuidade dos trabalhos do Iphan; e 
na continuidade das ações que enaltecem e valorizam a riqueza cultural 
dos tantos brasis que nos cercam e transformam. ( Disponível em: http://
portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Revista_PRMFA2017_
menor%20(2).pdf - Acesso em: 02 abr. 2018 - PORTAL DO IPHAN, 2017c) 

Dezoito instituições e personalidades foram homenageadas: Instituto de Estu-
dos Brasileiros – IEB; ex-presidentes do Iphan - Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
Aloísio Magalhães, Augusto Carlos da Silva Telles Júnior, Renato Soeiro -; todos os 
ex-presidentes do Iphan; Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural; Ministério 
da Cultura; Ministério do Turismo; Ministério da Educação; Ministério do Meio Am-
biente; Museus Federais Brasileiros; Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID; Ministério Público Federal; Fundação Roberto Marinho; Unesco; Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Servidores do Iphan. 

3.3 Atividade 3: Abertura da Exposição A Construção 
do Patrimônio
Dia 25, quarta-feira

Local: Caixa Cultural

Público: 13.500 

Patrocinador: Caixa Econômica Federal e Governo Federal

Com curadoria do arquiteto e ex-presidente do Iphan Luiz Fernando de Almeida 
e realização do Instituto Pedra, a exposição apresenta a história das políticas de 
preservação do patrimônio cultural no Brasil e reflexões sobre “os desafios que 
envolvem a expansão do conceito de patrimônio no país” (Pedra, p.6, 2017). Reu-
niu mais de 150 obras, entre esculturas, quadros e documentos raros, e, segundo 
a produção da exposição, foi uma das mais visitadas em 2017 na Caixa Cultural do 
Rio de Janeiro. A exposição ficou em cartaz no Rio de Janeiro até 22 de dezembro 
e depois foi para São Paulo, onde ficou de 09 de janeiro de 2018 até 26 de março 
deste ano. 

Na exposição, destacam-se registros e obras de Tarsila do Amaral, Mário 
de Andrade, Lúcio Costa, Marcel Gautherot, Germano Graeser, Eric Hess, 
Oscar Niemeyer, Pierre Verger, Mestre Vitalino, além de uma réplica 
de Aleijadinho. Também faz parte da exposição importante acervo 
documental do Iphan do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. A 
exposição conta ainda com obras do Museu Histórico Nacional, Museu 
Nacional de Belas Artes, Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), Museu 
de Arte de São Paulo (MASP), Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), 
Casa Juscelino Kubitschek, entre outros.  (http://portal.iphan.gov.br/
agendaEventos/detalhes/484/exposicao-a-construcao-do-patrimonio-
no-rio-de-janeiro - Acesso em 08 de março de 2018 - PORTAL DO IPHAN, 
2017b ) 



4000 4001

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

3.4 Atividade 4: Seminário Internacional O Futuro do 
Patrimônio
Dias 26 e 27, quinta e sexta-feira

Local: Museu do amanhã

Público: 370 pessoas

Patrocinador: BNDES e Vale

Técnicos do Iphan, acadêmicos, pesquisadores, estudantes, autoridades e gestores 
públicos puderam refletir sobre os desafios futuros da preservação do patrimô-
nio cultural durante o Seminário internacional O Futuro do Patrimônio. O evento, 
que foi gratuito e também transmitido via streaming, contou com palestrantes 
renomados, nacionais e internacionais, que apresentaram diferentes modelos e 
alternativas de gestão. 

No ano em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) completa 80 anos, seus esforços e atenções voltam-se para uma 
missão fundamental: refletir sobre a evolução da política de preservação 
e a gestão do Patrimônio Cultural. Assim, com foco nos próximos 80 
anos, o Iphan promoveu, entre os dias 26 e 27 de outubro, no Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), o Seminário Internacional O Futuro do 
Patrimônio.

A programação trouxe palestrantes representantes de Portugal, 
Espanha, Holanda, Suécia, Canadá, China, Argentina e Brasil. Os 
debates foram divididos em quatro blocos com temáticas distintas, 
consideradas fundamentais para o futuro das políticas patrimoniais: 
cultura arquitetônica, cultura antropológica, cultura arqueológica e 
cultura urbanística e documental. Com a mediação de representantes do 
Iphan, os especialistas apresentaram as experiências internacionais no 
tema e dialogaram com as possíveis aplicações e demandas do Brasil. 

(Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/ofuturodopatrimonio/noticias/
detalhes/4374/seminario-internacional-discute-o-futuro-do-patrimonio-
cultural . Acesso em 23 de janeiro de 201 - PORTAL DO IPHAN, 2017e). 

3.5 Atividade 5: Lançamento dos números 35 e 36 da 
Revista do Patrimônio
Dia 26, quinta-feira

Local: Museu do Amanhã

Público: 500

Patrocinador: Vale 

Após o primeiro dia da programação do Seminário Internacional, no hall de en-
trada no Museu do Amanhã, houve o lançamento da edição comemorativa da 
Revista do Patrimônio. Foram distribuídos aproximadamente 500 boxes (cada um 
contendo dois números da revista, números 35 e 36). Para retirada da revista, era 
necessário convite ou crachá do Seminário. A edição comemorativa da Revista do 
Patrimônio, assim como as demais edições, está disponível no site do Iphan. 

A Revista do Patrimônio nº 35 traz 16 artigos com viés retrospectivo, 
que se dividem em duas frentes de análise crítica para o passado 
da instituição. A primeira delas é destinada a uma viagem à história 
do Iphan, acompanhando a jornada que se iniciou nas ideias 
preservacionistas da década de 1920 e segue até os dias atuais. A 
segunda parte traz a público os grandes desafios e temas enfrentados 
ao longo desses 80 anos, como centros urbanos, referências culturais, 
patrimônio afro-brasileiro, patrimônio indígena, licenciamento 
ambiental, participação cidadã, entre outros. 

A Revista do Patrimônio nº 36 vem ao encontro da proposta 
do Seminário Internacional O Futuro do Patrimônio, destinando-se a 
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pensar as políticas e desafios da preservação do Patrimônio Cultural 
nos próximos anos. São 11 artigos assinados por especialistas de 
renome internacional e áreas de atuação distintas, dialogando para 
o estabelecimento de um novo modelo de gestão patrimonial, mais 
sustentável e participativo. (Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/
noticias/detalhes/4376. Acesso em 23 de janeiro de 2018 - PORTAL DO 
IPHAN, 2017d) 

4. Análise do clipping
Essa resumida apresentação das principais atividades da Semana Comemorativa 
dos 80 anos do Iphan pretendeu mostrar como o patrimônio cultural estava em 
evidência. Houve, por parte do Iphan, uma mobilização para que se discutisse, 
sobretudo, o futuro do patrimônio. Os preparativos para a Semana Comemorati-
va começaram com aproximadamente um ano de antecedência e já no início de 
2017, a imprensa nacional começava a ser pautada sobre o que viria em outubro.

Para Elizabeth Pazito Brandão, no artigo “Conceito de Comunicação Pública”, o 
papel da comunicação hoje “É quase missão: é fazer circular a informação e suas 
respostas, muito mais do que produzir. É muito mais visão de futuro, do que obje-
tivo institucional” (2007, p.24). Nesse sentido, o clipping é um importante medidor 
do resultado do trabalho de uma equipe de comunicação/assessoria de imprensa, 
pois, muitas vezes as notícias que são divulgadas sobre determinada instituição, 
só saem na mídia devido ao bom trabalho do assessor. Como aponta Jorge Duarte 
(2011):

A boa atuação de uma assessoria aumenta a visibilidade pública da 
organização, a qualidade de informação que circula na sociedade 
e pode trazer efeitos mercadológicos e políticos predeterminados. 
(...) “tudo gira em torno do que se fala, do que é promovido, do que 
é comunicado, do que ganha a dimensão pública, do que atinge as 
massas” (DUARTE, 2011, p.62)

No mês de outubro de 2017, foram captadas pelo clipping um total de 833 notícias 
sobre o Iphan. Dessas, 104 estão relacionadas com as atividades dos 80 anos e 
729 são sobre demais assuntos do Instituto, conforme gráfico abaixo:

 O clipping sobre os 80 anos do Iphan, constituído por notícias publicadas no mês 
de outubro de 2017 abrange as cinco principais atividades da Semana Comemo-
rativa dos 80 anos. A primeira análise do clipping foi quantitativa, conforme gráf-
ico abaixo. Foram publicadas um total de 104 notícias sobre o assunto em 83 
veículos distintos, distribuídos em 8 estados diferentes (Amapá, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins) mais as publicações 
nacionais.
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A segunda análise foi sobre o teor da notícia, que foi classificado por Adélia Soares 
em três categorias: neutras, positivas ou negativas (sendo neutras aquelas notícias 
imparciais em relação ao juízo de valor feito sobre o Iphan e/ou suas ações; posi-
tivas as que são resultados do trabalho da Assessoria de Imprensa e elogiam, são 
favoráveis ou apresentam uma imagem positiva do Instituto e negativas aquelas 
que são desfavoráveis e apresentam uma imagem ruim do Iphan). De acordo com 
o clipping, das 104 notícias, 94 foram positivas, cinco foram neutras e cinco foram 
negativas.

 

Há algumas características em comum nas cinco notícias negativas. Todas foram 
publicadas em veículos online e nacionais e são sobre o mesmo assunto: os pro-
testos feitos pelo público na cerimônia do Prêmio Rodrigo Melo Franco de An-
drade. Na ocasião do prêmio, políticos dos governos municipal, estadual e federal 
foram vaiados por alguns minutos no início da cerimônia. “Fora Temer”, “Fora Criv-
ela” e “Fora Pezão” foram os principais brados da plateia, que também não deixou 
de fora o ex-presidente e ex-senador José Sarney.

5.   Considerações finais
Como já foi mencionado, as descrições e análises aqui apresentadas são apenas 
um primeiro olhar sobre o trabalho da Assessoria de Imprensa nos 80 anos do 
Iphan. O que se pôde constatar é que houve um esforço da atual presidência e 
diretoria do Iphan para promover o Instituto e que este esforço, pela perspectiva 
midiática, teve um retorno com saldo positivo.
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As narrativas jornalísticas podem ajudar a legitimar as narrativas patrimoniais 
e, no caso estudado, de uma Assessoria de imprensa pública, contribuem ativa-
mente para a construção de um “discurso do patrimônio” e “apresentação oficial” 
do patrimônio cultural brasileiro. Trata-se, afinal, da perspectiva do principal re-
sponsável do país na missão da preservação do patrimônio cultural. 

Uma cultura nacional, segundo o antropólogo anglo-jamaicano Stuart Hall, fun-
ciona como “um sistema de representação” (HALL, 2006, p.50); Hall aponta que a 
nação “não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos — um 
sistema de representação cultural” (HALL, 2006, p. 49). O Iphan, autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Cultura, e o trabalho que ele desempenha, têm uma 
conexão direta com a “narrativa da nação”. Os patrimônios culturais, (tombados 
e registrados pelo Instituto), são, segundo o artigo 216 da Constituição Federal 
de 88, “portadores de referência” à ação, à memória e à identidade de diferentes 
grupos da sociedade brasileira.

Outra constatação é que ter promovido a itinerância do PRMFA desde 2016 tem 
resultado em uma cobertura mais ampla do Prêmio e das ações vencedoras. Vale 
ressaltar que a divulgação tanto do prêmio como das demais ações da Sema-
na Comemorativa dos 80 anos aconteceu de forma gratuita, com a chamada mídia 
espontânea.

Percebe-se, ainda, no que diz respeitos às políticas e práticas de preservação do 
patrimônio cultural, desdobramentos das reflexões que estiveram em pauta na 
Semana Comemorativa. Uma iniciativa importante, que vai ao encontro do que 
foi discutido em diversos momentos durante a Semana sobre a necessidade da 
participação social na preservação cultural, é a consulta pública para a construção 
da Política de Patrimônio Cultural Material, lançada pelo Iphan em março de 2018. 
A consulta pública e a Política de Patrimônio Cultural que dela resultará - prevista 
para ser divulgada em agosto de 2018 -  são exemplo de como a sociedade civil 
pode atuar no campo no patrimônio. Trata-se de uma iniciativa do Iphan para que 

a sociedade contribua com a construção de diretrizes que subsidiarão a preser-
vação do patrimônio cultural material brasileiro.  

Registrou-se, em uma interpretação livre das diversas abordagens sobre patrimô-
nio durante a Semana Comemorativa (sobretudo do Seminário Internacional O 
Futuro do Patrimônio), que reflexões sobre patrimônio cultural e desenvolvimen-
to local estão em voga no Iphan e em outras Instituições de preservação no Brasil 
e no mundo. Nesse sentido, o Iphan lançou em 2018, o desafio de promover um 
modelo sustentável para a gestão patrimonial compartilhada e escolheu como 
foco o patrimônio cultural da região norte do país. Está prevista para o mês de 
novembro a Semana do Norte, em que a capital nortista Belém (PA) será palco 
de uma intensa programação de atividades semelhantes às da Semana Comem-
orativa dos 80 anos, e desta vez o Patrimônio Cultural do Norte que estará em 
evidência.
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RESUMO
O espaço urbano, definido pelos ambientes de domínio público como as ruas, 
parques, praças e pátios, nem sempre refletem os anseios de seus usuários. São 
inúmeras as dificuldades no planejamento urbano, muitas vezes constituídos de 
forma inadequada. Alguns territórios são afetados pela ação degenerativa das 
desigualdades humanas. Dessa forma, essa proposta busca apresentar as ideias 
de Jane Jacobs a respeito do comportamento social e as questões que envolvem os 
espaços urbanos. Relaciona-se os espaços considerados perdidos, como a região 
da Lagoinha em Belo Horizonte e o Viaduto Santa Teresa, que se contextualiza 
por iniciativas de grupos e manifestações culturais. O patrimônio urbano é uma 
propriedade do coletivo, os cidadãos devem preservá-lo hoje e para as futuras 
gerações.  Pelo método descritivo, em revisão e análise bibliográfica apresentam-
se conceitualmente os espaços urbanos e a linha de pensamento de Jane Jacobs, 
urbanista, ativista e autora Norte Americana (1916 a 2006) que viveu em Toronto/
Canadá.  A autora defendia que as cidades que fossem construídas para a vida 
dos cidadãos e não para o uso intensivo de automóveis. Ela adotou uma postura 
deliberada de defesa que a sociedade possa entender cada bairro como um 
microcosmo pleno de vida rica, densa de significados. Sua inspiração surgiu 
das cidades européias de fluxo orgânico que mais admirava, como: Barcelona, 
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Copenhagen, Londres e Paris. Os mapas centrais da formação histórica das cidades 
apontavam que as cidades eram feitas pelo cidadão, sem priorizar o frenesi dos 
automóveis no contexto. Jane Jacobs, artistas e pessoas ativistas da comunidade 
de Soho em Nova York, conseguiram transformar o bairro em uma das áreas mais 
valorizadas da cidade, pelas inúmeras vantagens que conseguiram manter sem a 
destruição de prédios antigos e valorização do comercio local. Em Belo Horizonte 
observa-se os espaços perdidos pela carência de cuidados. A Região da Lagoinha foi 
uma das áreas transformadas para atender ao fluxo do transito. A área abandonada 
abaixo dos viadutos, a delinqüência urbana. São inúmeros os exemplos de moradias 
temporárias que se tornam núcleos de delinquência e vandalismo. Mas também há 
exemplos de participação da sociedade que está modificando áreas perdidas com 
abaixo do Viaduto Santa Teresa. Assim, os estudos apontam que a preservação das 
cidades requer a participação dos cidadãos, por meio de projetos que repensam a 
ocupação do ser humano nos ambientes. Elos afetivos das pessoas com os espaços 
podem surgir com a realização de encontros, feiras, eventos e outras manifestações 
culturais, coordenadas ao objetivo de preservação da cidade para todos e por todos. 

Palavras-chave: espaços urbanos; patrimônio; preservação ambiental; Jane Jacobs; 
cidades.

1.  Introdução
O espaço urbano, definido pelos ambientes de domínio público como as ruas, 
parques, praças e pátios, nem sempre refletem os anseios de seus usuários. São 
inúmeras as dificuldades no planejamento urbano, muitas vezes constituídos de 
forma inadequada sem a participação dos cidadãos. Alguns territórios são afeta-
dos pela ação degenerativa das desigualdades humanas. 

Os espaços públicos, sob a perspectiva dos cientistas sociais, são lu gares de con-
vivência que expressam estilos de vida (Giddens, 2000), relações de poder (Lo-
fland,1985; Hansen, 2002) e formas de apropriação por distintos grupos sociais. 
Conforme Andrade at al (2009) são lugares segmentados, identitários, representati-
vos da vida e da história das cidades, contextualizados em ambientes simbólicos.

Dessa forma, essa proposta busca apresentar as ideias de Jane Jacobs a respeito 
do comportamento social e as questões que envolvem os espaços urbanos. Rela-
ciona-se os espaços considerados perdidos, como a região da Lagoinha em Belo 
Horizonte e o Viaduto Santa Teresa, que se contextualiza por iniciativas de grupos 
e manifestações culturais. 

Pelo método descritivo, em revisão e análise bibliográfica apresentam-se concei-
tualmente os espaços urbanos e a linha de pensamento de Jane Jacobs, urbanista, 
ativista e autora Norte Americana (1916 a 2006) que viveu em Toronto/Canadá. 

A proposta de Jacobs busca um planejamento não restritivo, que permita que a 
cidade seja feita e refeita pelos pequenos, médios e grandes empreendedores, 
e não deixada a cargo de monopolistas, sejam do estado ou de grandes corpo-
rações. A ativista, urbanista e autora, demonstrou como o planejamento urbano 
tem sido prejudicial às cidades e pobre em diversidade. Mostra que empreendi-
mentos para classe média monótonos, repetitivos, padronizados, sem vida urba-
na. 
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Em busca da compreensão do comportamento social nos espaços físicos, necessi-
ta-se de conceituações a cerca dessa temática. Trata-se de um conjunto de ações, 
fatos ou eventos envolvendo as ações de mais de uma pessoa que, em sociologia, 
se direcionam a interação com outros da mesma espécie. Ou seja, é um tipo de co-
municação constituída de significados e contextos sociais, que induzem respostas 
que resultam em relações sociais segundo Guerin (2001). 

A questão da carência de segurança urbana é uma conseqüência de diversos fa-
tores. Mas também, segundo Jacobs (2001), pelo fato de certas zonas da cidade 
tem ou não tem “olhos na rua”. Ou seja, apropriação e acompanhamento dos mo-
mentos nos espaços urbanos pelos próprios cidadãos. As relações entre as pes-
soas e o espaço físico são complexas e multifacetadas, e ocorrem em diferentes 
escalas de influência. Conforme Hall (2005), cada indivíduo possui as suas carac-
terísticas pessoais e o ambiente incorpora os valores sociais e culturais de todos 
os que nele vivem. 

A Linha de visada é definida como uma linha imaginária que une dois objetos sem 
obstáculos, de modo que uma pessoa na posição de um dos objetos possa ver o 
outro. Uma pessoa que está dentro de casa e dali, pela janela olha para a rua, está 
em posição de linha de visada, segundo Virilio (1984). 

Assim, também deve ser evitado o uso das zonas de risco nos ambientes urbanos, 
áreas consideradas impróprias para as moradias por estarem sujeitas a riscos 
naturais. Constituem-se também em áreas desapropriadas para construções de 
obras que não se concretizam, construções abandonadas, entre outras. Seguin-
do a linha de pensamento de Jane Jacobs os espaços urbanos podem e devem 
receber a orientação de uso, adequações e manutenção com a participação da 
comunidade. 

A cidade de Belo Horizonte possui uma agenda de eventos e comportamento de 
seus moradores que vão de encontro as ideias de Jane Jacobs. São realizados es-
tudos sobre a região da Lagoinha e outras áreas da região central da cidade de 
Belo Horizonte. Os diversos aspectos de mudanças na cidade, bons ou ruins, o 

contexto daquela evolução urbana, ganham novos contornos à luz dos estudos de 
Jacobs sobre as consequências negativas que grandes obras viárias trazem para 
a vida urbana. Acredita-se que os projetos de lazer, feiras e eventos comunitári-
os, adequação da iluminação, novas composições nos ambientes, valorização do 
caminhar a pé e a convivência comunitária, podem mudar a história da cidade e 
proporcionar, aos moradores, uma melhor qualidade de vida.

2   Jane Jacobs e as caminhadas em espaço público
Jane Jacobs nasceu em no dia quatro de maio de 1916, por isso, seu aniversário 
se transformou no movimento Jane Walk’s. Trata-se de um evento espontâneo 
do tipo grassrooth em que os cidadãos de diferentes países, realizam “caminha-
das” em bairros de suas cidades. As pessoas saem às ruas para construir uma 
experiência coletiva em espaços públicos. Jacobs iniciou as caminhadas em grupo 
pelos bairros em Toronto, onde viveu grande parte de sua vida, conforme figura 1.

 

Figura 1: A esquerda, Jane Jacobs, e a direita, um dos movimentos Jane’s Walk, em 
Toronto. 
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Para tornar as cidades mais acessíveis alguns elementos são fatoriais como: ade-
quação para diversos públicos e idades; espaços para trabalho e lazer; onde tran-
sitar e onde estacionar os veículos (carros e bicicletas); proteção ao pedestre; ade-
quação da vegetação (arvores e jardins); formação de novas possibilidades de uso 
compartilhado, entre outros. 

Assim, utiliza-se desses espaços para a realização de caminhadas, pois, a cidade é 
cruzada por caminhos que configuram sua espacialidade. Percorrer a pé, camin-
har pelas ruas da cidade, possibilita a observação da arquitetura de perto, com 
detalhes inspiradores para os indivíduos. Conforme Lynch (1982), “as pessoas le-
vam tempo para perceber a cidade; a percepção pelas pessoas é feita aos poucos, 
através da observação de suas regiões, bairros, monumentos, vias de circulação”. 

Jane Jacobs foi uma urbanista que lutou para que as cidades fossem construídas 
para atender aos cidadãos. Em seu livro “Vida e morte das grandes cidades amer-
icanas”, ainda nos anos de 1960, adotou uma postura deliberada para entender 
cada bairro como um microcosmo pleno de vida rica, densa de significados. A au-
tora analisa o comportamento social em algumas grandes cidades (USA e Canadá) 
comparou-as ao comportamento social de outras (Europa). Ela admirava as ci-
dades de Barcelona, Copenhagen, Roma, Londres e Paris, porque essas cidades 
são feitas para os cidadãos e não para atender ao automóvel. Assim, pode-se ob-
servar nos traçados das cidades citadas, que elas possuem traçados orgânicos. 
Ao passo que, as cidades planejadas para veículos, como Toronto, New York, São 
Francisco e a maioria das cidades urbanas, os traçados são geométricos (figura 2). 

É certo que pensar nas questões que envolvem os veículos e o transito não é so-
mente uma escolha, mas uma necessidade de locomoção humana. Contudo, para 
melhorar a qualidade de vida urbana também requer o repensar dos ambientes e 
as relações e oportunidades de mudanças. Jane Jacobs também buscou a preser-
vação dos espaços urbanos, pelo valor cultural que os mesmos apresentam. 

Um grande exemplo é a região do SoHo em Nova York. Jacobs, em atuação com 
artistas e pessoas ativistas da comunidade do SoHo, conseguiram transformar o 
bairro em uma das áreas mais valorizadas da cidade, pelas inúmeras vantagens 
que foram mantidas.  Sem a destruição de prédios antigos, além da cultura, tam-
bém ocorreu uma valorização do comercio local. A proposta de Jacobs busca um 
planejamento não restritivo, que permita que a cidade seja feita e refeita pelos 
pequenos, médios e grandes empreendedores, e não deixada a cargo de monop-
olistas, sejam do estado ou de grandes corporações, conforma Saboya (2010).

 

Figura 2: New York e São Francisco, por exemplo, são cidades planejadas para 
veículos. Roma, Paris, Barcelona e Copenhagen, são cidades com traçados 
orgânicos, para o transito de pessoas. Fonte: acervo da pesquisa, 2017. 
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3  Contextualizando a cidade de Belo Horizonte
Belo Horizonte mudou muito do final do século XIX em diante. Sua arquitetura 
passou do eclético Art Nouveau do início do século XX, ao Art Déco de 1930, ao 
neocolonial dos anos 1940-50, à arquitetura moderna dos anos 1960, que foi se 
tornando mais e mais marcada pelo internacionalismo e apoiada no discurso de 
modernização do país (BRAGA, 2005).

Belo Horizonte, inaugurada em 1897, foi inspirada em modelos modernos, de 
Washington, a Paris de Haussmann, Buenos Aires. A capital mineira foi a primeira 
cidade planejada da jovem república brasileira; suas avenidas largas foram aber-
tas com generosas caixas e confortáveis rampas para que ali circulassem os bond-
es e os automóveis. A partir de 1902, na moderna cidade mineira começaram a 
rodar os bondes para transporte público, sistema que perdurou até 1963 (GOMES, 
1997). Em 1908 começaram a trafegar nas ruas da capital mineira os primeiros 
automóveis, como o norte-americano Pope-Hartford (PENNA, 1950).

O sistema público de bondes findou após meio século e desde então a cidade 
cumpriu sua sina de priorizar os veículos automotivos. A frota de veículos auto-
motivos cresceu nos últimos anos. Hoje, mais de um milhão e meio de veículos 
circulam na capital mineira, acrescidos de mais de duzentas mil motos, conforme 
SEDS – Secretaria Desenvolvimento Social (2016). Trata-se de uma lógica de circu-
lação metropolitana difícil de reverter, dadas as grandes distâncias internas e in-
termunicipais percorridas diariamente pela população. Belo Horizonte é a terceira 
metrópole brasileira, com população de 5.414.701 habitantes, conforme o Censo 
IBGE 2010.

3.1 Da saudosa Região da Lagoinha à realidade atual
Em 1963, os bondinhos públicos pararam de circular em Belo Horizonte. Era pre-
ciso enterrar os trilhos por onde circulavam os bondinhos e asfaltar as avenidas e 
ruas por onde em breve passariam ônibus de empresas privadas, pessoas em car-

ros utilitários, esporte e de luxo, frotas de táxis, movidos a gasolina, numa outra 
lógica de sistema de transporte: “Os ônibus eram dos empresários e o sistema dos 
bondes era público. A outra lógica que prevaleceu foi a do automóvel. As pessoas 
escolheram os carros e por isso houve a substituição do sistema dos bondinhos”, 
conforme Gomes (1997).

A Lagoinha perdeu muito com o fim dos bondinhos, pois a Praça da Lagoinha, cujo 
nome oficial era Praça Coronel Guilherme Vaz de Melo, ou antiga Praça do Bedeco, 
era o terminal da linha de bonde Pampulha-Lagoinha. 

A Praça da Lagoinha foi desativada nos anos 1960, tornou-se um espaço deteri-
orado, um “vazio urbano” alvo de sucessivas reformas e ampliações da Avenida 
Antônio Carlos, na expansão de seus viadutos e alças de acesso, retalhando e 
comprimindo o bairro debaixo de viadutos de cimento feiosos e pesadões. Plínio 
Barreto (1995), jornalista nascido na Lagoinha, escreveu crônicas narrativas, em 
seu livro “Lagoinha meu amor”, que apontam as mudanças da Região da Lagoinha, 
desde 1920 até o fim do século XX.

Em 1995, o velho boêmio, lera nos jornais que a sua Praça da Lagoinha 
e adjacências estavam desaparecendo [...] com o avanço do progresso 
urbanizador [...] escombros para todos os lados. Sentiu um nó na 
garganta, [...] percorrendo a praça desfigurada. Passou por baixo 
daquele monstrengo de cimento armado, a que dão o nome de viaduto 
[...] aqui existia uma barbearia [...] por ali, havia um cinema [...] nesta 
esquina, uma pastelaria, [...] ali uma farmácia dos Vaz de Melo, família 
tradicional do bairro. [...] a loja de armarinho da boa gente que eram os 
Houri [...] os velhos pardieiros, [...] as casas de jogos, [...] escuros becos 
onde o amor era um comércio, [...] a casa lotérica “Casa da Fortuna” 
[...] desaparecia para sempre a Praça da Lagoinha e suas adjacências 
(BARRETO, 1995, p.12-18). 

A memória do velho boêmio, morador da Pedreira Prado Lopes e frequentador da 
noite na Lagoinha, são experiências vividas entre suas recordações da história lo-
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cal e a problemática dos lugares. Essas recordações se somam a outras memórias, 
nos lugares freqüentados na época, por famílias respeitadas (NORA, 1993). 

Na Lagoinha, “o bairro vem perdendo espaço. Com isso vem sofrendo um proces-
so de esvaziamento, de envelhecimento e de ausência de renovação [...]” (FREIRE, 
2009, p. 125). Outro fato são os registros sobre a vida dos moradores de rua, na 
região, abaixo do viaduto da Lagoinha. 

É importante destacar, ainda, que nesse entorno um pouco mais 
expandido – do outro lado da linha férrea – e correspondente ao 
Complexo da Lagoinha, ou seja, ao baixio de seus viadutos, o túnel 
e a Praça do Peixe, existe uma série de referências e lugares onde a 
população de rua realiza suas atividades e as espacializam entremeio 
outros modos de vida e espacialidades citadinas. Na entrada do túnel, 
por exemplo, logo depois de um pequeno agrupamento de malocas, 
uma bica é utilizada para tomar banho, lavar roupas e utensílios e como 
fonte de água para cozinhar (CARNEIRO, 2016, p.451).

Em 1933, pavimentou-se a Estrada Velha da Pampulha para dar acesso ao novo 
Aeroporto da Pampulha, mudando a feição de sítios bucólicos à margem dessa 
estrada quase rural. Entre 1948 e 1971, transcorreram vinte e três anos de lentas 
obras públicas que se arrastaram na construção do túnel entre a Lagoinha e a 
Concórdia. 

Em 1970 construiu-se o Terminal Rodoviário e seus acessos para os ônibus in-
termunicipais, interestaduais. Em 1980 iniciou a primeira onda de construção do 
Complexo Viário da Lagoinha, que foi reformado várias vezes com acréscimo de 
novas passarelas e alças de viadutos em 1986. Em 1987 inaugurou-se o trecho do 
metrô Lagoinha-Estação Central, utilizando como ponto de parada o leito e os tril-
hos ferroviários da ferrovia Central do Brasil e da ferrovia Oeste de Minas. 

Entre 2012 e 2014 por ocasião das obras de preparação para os jogos que aconte-
ceram no Estádio do Mineirão, para a Copa do Mundo de 2014, outras obras mod-
ificaram o traçado da Avenida Antônio Carlos e da Avenida Pedro II, construiu-se 

viadutos e passarelas, implantou-se estações do ônibus articulado, conhecido pe-
los moradores como Move. 

Em 2017, ainda outras novas alças de viaduto para transpor o Rio Arrudas são 
construídas. O Complexo Viário da Lagoinha parece um eterno canteiro de obras. 
Melhorou muito o trânsito de veículos, sem dúvida, mas destruiu-se muito do 
patrimônio Art Déco ali existente, muitas famílias foram removidas do lugar onde 
nasceram e cresceram, perdendo suas referências. Assim como o Soho foi um 
arquétipo internacional de exemplos equivocados de renovação urbana, em Belo 
Horizonte, infelizmente, a Lagoinha tem sido nossa vítima reiterada de uma espé-
cie de “Soho-effect”. O patrimônio da Lagoinha foi completamente abandonado. 
As residências que já foram parte de toda a história da cidade, foram aos poucos 
destruídas, invadidas e desconfiadas.

O novo complexo viário da Lagoinha foi construído para dar acesso ao vetor Norte 
da Região Metropolitana. Abaixo do emaranhado de viadutos há uma comuni-
dade inteira que teve suas memórias pessoais e familiares agredidas pela voraci-
dade do progresso. As arteriais que se superpõem, passando por cima do Rio Ar-
rudas. Contudo, olhando abaixo do viaduto observa-se o abandono, tanto quanto 
as residências na região, conforme figura 3.

 

Figura 3: Residências abandonadas e o descaso abaixo do viaduto da Lagoinha. 

Fonte: Equipe da pesquisa, 2017. 
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O replanejamento de áreas centrais das cidades está substituindo rapidamente 
setores urbanos consolidados e antigos por novos viadutos, novos elevados, vias 
expressas, trevos tal como foi feito recentemente na Lagoinha em Belo Horizonte, 
na implantação do Complexo Viário da Lagoinha.

Não demorará muito para que aquele complexo viário esteja caduco e insufici-
ente para o transito da grande porte de Belo Horizonte e seu colar metropolitano. 
Grande parte do patrimônio Art-Déco que ali resistia intato até os anos 1970, foi 
destruído nos anos 1980-90, levando embora uma Belo Horizonte que já não ex-
iste mais. Jacobs é favorável que numa cidade o novo conviva com o velho. Assim, 
de acordo com Jacobs há uma necessidade de preservação das coisas que man-
têm a memória da cidade.

Outra questão é a área abandonada abaixo dos viadutos, a delinqüência urbana. 
São inúmeros os exemplos de moradias temporárias que se tornam núcleos de 
delinquência e vandalismo. A questão da carência de segurança urbana é uma 
consequência de diversos fatores. Mas também, segundo Jacobs (2001), pelo fato 
de certas zonas da cidade não possuem “olhos na rua”. Ou seja, apropriação e 
acompanhamento dos momentos nos espaços urbanos pelos próprios cidadãos. 

Contudo um bom exemplo de apropriação pela população local em Belo Horizon-
te ocorreu no viaduto Santa Tereza. O viaduto, que foi inaugurado em 1929 sen-
do um grande referencial urbano da capital, possui formas geométricas em sua 
composição de guarda-corpos e revestimento em argamassa no tom de concreto, 
tendências essas, típicas da década de 30, influenciados pelos estilos neoplasticis-
mo e arte déco. 

Ao longo dos anos o viaduto já passou por 35 reformas, sendo a de 1999 a mais 
importante, pois a revitalização incluiu a criação de espaço para recreação, lazer e 
difusão cultural. Em 2014 a parte sob o viaduto passa por uma reforma decorrente 
aos novos usos do espaço, respeitando as diretrizes do tombamento municipal. 
Grandes manifestações culturais, políticas e sociais ocorrem sob o espaço, sendo 

elas: o Duelo de MC´s[1], Samba da Meia Noite, Assembleias Populares e manifes-
tações livres. 

Contudo, a existência de moradores de rua abaixo de viadutos, como o viaduto 
Santa Teresa, causa uma diferenciação nas análises de cada espaço, conforme 
Carneiro (2016).

A manutenção das diversidades inclua esta população, tendo em 
vista a ausência de representatividade no próprio conselho criado. 
Na verdade, ao retomar o parecer técnico que trazia como uma das 
justificativas para a intervenção no baixio do Viaduto Santa Tereza – um 
dos locais por excelência do Corredor e da Zona Cultural – a presença 
de moradores de rua, tem-se uma mostra do modo como esses sujeitos 
urbanos são percebidos a partir do olhar das políticas afetas às 
renovações e requalificações no/do local nos anos mais recentes. Mais 
uma vez, como visto, eles aparecem como problema e não como parte 
de uma estrutura cotidiana vinculada ao local (CARNEIRO, 2016, p. 445).

Recentemente, em 2017, Um grupo de skatistas ativistas se reuniu para ocupar 
o espaço abaixo do viaduto, forçando a prefeitura a retirar os tapumes da obra 
que não se concretizava (figura 3).  Resumindo, a população que tanto valoriza o 
espaço, se organizou em movimentos de rua e assumiram o espaço. 

[1]  O Duelo de MCs – movimento de jovens ligados ao hip hop – ocorre desde o ano 
2007, às sextas-feiras, sob o Viaduto Santa Tereza, apesar de algumas interrupções 
em função da reforma do local. Já a Praia da Estação teve início com a reação ao 
Decreto no 13.798, de 09 de dezembro de 2009 (BELO HORIZONTE, 2009). O decreto 
proibia a realização de eventos de qualquer natureza na praça, sob a alegação de 
riscos de depredação do patrimônio público. Como um protesto à determinação, um 
grupo de pessoas passou a se reunir no local – com trajes de banho, como na praia, 
principalmente aos sábados, para tocar e ouvir música, praticar esportes, banhar nas 
fontes e confraternizar (CARNEIRO, 2016, p.410).  
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Observa-se que as intervenções urbanas buscam trazer à tona os aspectos da ci-
dade, que em muitos momentos acabam sendo apagadas devido ao ritmo aceler-
ado dos grandes centros urbanos, elas estabelecem as discussões entre o homem 
e a paisagem urbana dadas pela ocupação de tal espaço público, praças, viadu-
tos, muros e monumentos poetizando e reivindicado o uso da cidade, conforme 
Mourão et al. (2014).

4   Análise do estudo: a cidade e Jane Jacobs
Os estudos apontam que a preservação das cidades requer a participação dos 
cidadãos, por meio de projetos que repensam a ocupação do ser humano nos 
ambientes. Conforme apresentado por Jane Jacobs, elos afetivos das pessoas com 
os espaços podem surgir com a realização de encontros, feiras, eventos e outras 
manifestações culturais, coordenadas ao objetivo de preservação da cidade para 
todos e por todos.

A urbanista Jane Jacobs relata que são necessárias algumas intervenções para que 
as cidades possam se tornar mais acessíveis para as pessoas. Cita que qualidade 

 

Figura 4: Duelo de MC´s e uso do espaço por skatistas, abaixo do Viaduto 
SantaTereza. 

de vida está vinculada a adequação dos espaços para diversos públicos e idades, 
considerando o trabalho e lazer. Essa adequação modifica os lugares destinados 
aos veículos, privilegiando a caminhada e o uso de bicicletas nas cidades. O siste-
ma de segurança também deve ser elaborado de forma a permitir possibilidades 
de uso compartilhado dos ambientes. A vegetação e o paisagismo precisa ser 
adaptado para humanizar o cinza das cidades.

Entende-se que é necessário compreender quem usufrui da paisagem urbana e 
pensar de forma multidisciplinar para o bem coletivo, considerando a importância 
histórica dos locais, seus aspectos físicos e simbólicos como modelo para imple-
mentação da melhoria da qualidade de vida.

Tratando-se de Belo Horizonte, a mudança das avenidas que levam a Região da 
Pampulha provocou mudanças importantes para na Região da Lagoinha, que é 
o bairro intermediário da região central. Contudo, essas mudanças desconfigur-
aram o patrimônio histórico cultural da cidade. Os viadutos do complexo da La-
goinha e a Concórdia não propiciam a participação dos cidadãos nos ambientes 
gerados.

O viaduto Santa Teresa, na região central da cidade, passou por diversas refor-
mas. As ultimas reformas, em função das manifestações culturais, políticas e so-
ciais ocorrem sob o espaço, contribuíram para que o ambiente obtivesse outra 
conotação para a cidade. 

A cidade pode conquistar outras melhorias além das ações previstas no plano di-
retor da cidade, se houver maior participação dos moradores que contribuam na 
realização de manifestações culturais.

5   Considerações: caminhos e possibilidades 
A partir de uma pesquisa que envolveu as ideias de Jane Jacobs (a respeito do 
comportamento social) e as questões que envolvem os espaços urbanos, bus-
cou-se relacionar os espaços considerados perdidos, na cidade de Belo Horizonte. 
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Foram apresentados os efeitos das mudanças urbanas executadas na região da 
Lagoinha e do viaduto Santa Teresa.

Percebeu-se uma mudan ça nas formas de sociabilidade nos espaços públicos, 
motivada principalmente pela construção de um complexo de viadutos na região 
da Lagoinha. Esse fato gerou insegurança e alte ração na sociabilidade cotidiana 
decorrente do abandono dos patrimônios na região.

A região do viaduto Santa Teresa se contextualiza por iniciativas de grupos e mani-
festações culturais. Observa-se que a apropriação desses espaços difere conforme 
as atitudes dos grupos sociais diante aos desafios. No entanto, abaixo do viaduto 
da Lagoinha sem estrutura para a participação da sociedade, transforma-se em 
espaço marginalizado. Um abandono gerado pelo complexo de vias de transito 
intenso.

Este artigo focaliza esses espaços pelo olhar de Jane Jacobs. Assim, é preciso que 
manifestações ocorram em prol dos ambientes perdidos nas proximidades dos 
viadutos. Mais do que a esfera pública, entendida como espaço de representação, 
a cidade é para as pessoas. Veículos e transito devem ser visos como consequên-
cia. Sabe-se que nem todo é possível, mas pensar em como ocorre a marginal-
ização e as interações na cidade poderá conduzir a uma melhor qualidade de vida 
para todos.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo discutir as possibilidades da mediação 
dialógica de Paulo Freire e a aplicabilidade de sua pedagogia entre gerações para 
a preservação e difusão do patrimônio cultural. Valendo-se ainda dos conceitos 
de memória coletiva de Halbwachs, procura-se investigar o potencial do diálogo 
intergeracional para, não só, transmitir e comunicar tradições e valores a partir 
do patrimônio tangível e intangível, mas para reconstruir memórias e afetos 
fundamentais, tanto para a preservação do patrimônio, quanto para a inclusão e 
valorização de seus detentores. Freire convida-nos a pensar a pedagogia a partir 
do diálogo mediatizado pelo mundo. Diálogo esse que se dá entre educadores e 
educandos, e no qual ambos aprendem. Na perspectiva freiriana, portanto, as 
relações entre quem “ensina” e quem “aprende” horizontalizam-se, permitindo que 
ambos desfrutem do mútuo saber. O mundo do patrimônio cultural, com suas 
tradições, edificações, documentos e arqueologias constitui um significativo suporte 
de saberes, potencialmente transmissíveis entre gerações. Para Dumazedier, há a 
possibilidade de coeducação entre as gerações, ainda que tumultuosa e conflitiva. 
A cooperação pode se dar dos mais velhos para os mais novos, por meio da 
transmissão de conhecimento, bem como ao contrário, quando as novas gerações 
podem provocar “atualizações” nos campos do comportamento, da tecnologia e 
da cultura em geral. Para Halbwachs, nossas memórias são evocações dialógicas 
provocadas a partir da convivência com os grupos de referência em que convivemos, 
na família, na escola, na igreja, no bairro ou na cidade. As lembranças que nos 
sobrevêm com esses contatos não constituem um reviver, “tal como foram” as 
experiências passadas, mas uma construção inteiramente “nova” ancorada no 
presente. O patrimônio cultural, como suporte material e imaterial da memória 
e das tradições poderá ser um elemento catalizador permitindo que, a partir das 
evocações da memória, as gerações se comuniquem na reatualização simbólica desse 
patrimônio cultural. 

Palavras-chave: Educação patrimonial; memória; intergeracional. 
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ABTRACT
This article aims to discuss the possibilities of Paulo Freire’s dialogic mediation and 
the applicability of his pedagogy between generations for the preservation and 
diffusion of cultural heritage. Drawing on Halbwachs’ concept of collective memory, 
the aim is to investigate intergenerational dialogue’s potential to not only transmit 
and communicate traditions and values   stemming from tangible and intangible 
heritage, but also to reconstruct fundamental memories and affections both for 
the preservation of heritage and for the inclusion and appreciation of its holders. 
Freire invites us to think of pedagogy from world-mediated dialogue. This dialogue 
takes place between educators and learners, where both learn. In the Freirian 
perspective, therefore, the relations between those who “teach” and those who 
“learn” are horizontalized, allowing both to enjoy mutual knowledge. The world 
of cultural heritage, with its traditions, buildings, documents and archaeologies 
constitutes a significant support of knowledge, which is potentially transmissible 
between generations. For Dumazedier, there is the possibility of co-education between 
generations, albeit tumultuous and conflicting. Cooperation can take place from 
the older to the younger, through the transmission of knowledge, as well as the 
other way around, when new generations can bring about “updates” in the fields 
of behavior, technology and culture in general. For Halbwachs, our memories are 
dialogical evocations brought about by living with our reference groups in the family, 
the school, the church, the neighborhood or the city. The memories that come to us 
with these contacts are not a revival of past experiences “as they were”, but an entirely 
“new” construction anchored in the present. Cultural heritage, as a material and 
immaterial support of memory and traditions, can be a catalytic element allowing, 
from evocations of memory, generations to communicate in the symbolic updating of 
patrimony.

Keywords: Patrimonial education; memory; intergenerational.

Introdução
Vivemos “tempos líquidos” nada é feito para durar, nos diz Zygmunt Bauman 
(2007). O tempo na modernidade se fragmentou em episódios de curta duração. A 
obsolescência parece ser um estigma que sempre pairou amedrontando os mais 
velhos, contudo, de forma inédita, os jovens, supostamente, foram também acom-
etidos pela angústia da duração curta. Suas competências para um mundo volátil 
e veloz podem ser colocadas à prova a cada instante.  Planejar e amadurecer uma 
ideia ou uma ação não é mais possível sem o risco de ser ultrapassado pelas últi-
mas inovações tecnológicas ou pelos acontecimentos mais recentes, cujas narrati-
vas instantâneas das redes atacam, a cada instante, seus usuários. 

A aceleração do tempo contemporâneo cobra uma imediata e perene atualização. 
Fatos, lugares, mas também pessoas e relações precisam ser permanentemente 
agregadas, os “amigos” (SANTOS, Apud Casilli, 2014 p. 69) nas redes sociais devem 
se multiplicar exponencialmente, e suas mensagens e postagens devem ser acom-
panhadas com avidez, num contato frenético, excitante, episódico e efêmero. Em 
minutos, os “amigos” (Idem), as mensagens e as postagens são superadas por 
novas levas de mensagens. É preciso acrescentar permanentemente o “novo” ao 
minuto que acabou de passar e já obsolesceu. 

A modernidade está relacionada com o novo. Este é o tempo novo frente 
ao antigo [...]. Entretanto, a proliferação de novidades e a aceleração 
na proliferação destas produz um certo “instantaneísmo”, o domínio do 
instante, do fugaz (ZAMORA, apud, Junges, 2009, p. 34).

As redes e a internet são uma ilustração pujante da velocidade e consumo frenéti-
co do “novo”, mas o mundo fora das redes parece também marcado pela mu-
dança. É visível a velocidade com que profissões têm sido literalmente extintas e 
outras tantas surgido, deixando perplexos jovens e adultos no ambiente do tra-
balho. 
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A impermanência do tempo é contemporânea da imprecisão dos lugares. “O dese-
jo de tudo fazermos em um período de tempo cada vez mais curto, de não perd-
ermos nada do que se passa já não só à nossa volta, mas também no mundo, não 
permite a vida nos espaços físicos que ocupamos” (SÁ, 2015, p 211).  A inquietação 
espacial parece se dar no manejo das tecnologias interativas, nunca se está onde 
se está, o espaço físico é divido com o espaço virtual. Com celulares à mão, o es-
paço se desdobra em outros lugares e outras interações que não as do tempo-es-
paço que poderíamos vivenciar na plenitude de nossos sentidos. 

Marc Augé (1994) nos fala de “lugares” e “não-lugares”, os primeiros seriam car-
regados de simbolismos, de memória e história, enquanto os “não-lugares”, ao 
contrário, não seriam espaços identitários, relacionais e históricos. A “supermod-
ernidade”, no dizer do autor, multiplicou esses “não-lugares”. São esses os espaços 
virtuais, como citado, que nos cobram presença em outros ambientes. Mas tam-
bém podem sê-lo os espaços físicos “reais”. Os shoppings centers e aeroportos 
são espaços cuja relação que se estabelece é quase sempre funcional e não guar-
dam memória ou carga simbólica, são lugares de passagem.  É perfeitamente pos-
sível entrar e sair desses espaços, automaticamente, com interações mínimas e 
em quase anonimato, estabelecendo uma espécie de “contratualidade solitária” 
(AUGÉ, Apud Sá, 2015, p. 213). Seriam espaços esvaziados de memória, ainda que 
para algumas pessoas possam guardar vestígios de conteúdo simbólico e relacio-
nal. 

Ainda segundo Augé, apesar da solidão inerente ao anonimato, os não-lugares 
poderiam seduzir pelo pressuposto de uma certa liberdade. O esvaziamento de 
sentido e identidade liberaria o indivíduo das amarras sociais projetando-o num 
desenraizamento cultural (BOSI, 1992) entendido como liberdade. Ainda que as-
sim seja, o avanço veloz dos não-lugares sobre os lugares tem “tornando a cidade 
cada vez mais um espaço de anonimato e solidão, ou seja, fazendo prevalecer a 
liberdade (indivíduo) sobre o sentido (sociedade)” (Idem). 

O tempo e espaço do patrimônio e o diálogo entre 
gerações
Em um contexto que é tão pouco generoso com o tempo e sua duração, que 
parece creditar-lhe cada vez menos de sua própria substância, o tempo para ter 
tempo, em que o espaço, ao contrário, desdobra-se, mas esvazia-se de conteúdo 
simbólico e identitário, como seria possível falar do que dura, do que permanece 
ou deveria permanecer, tanto no espaço como no tempo? Como falar de patrimô-
nio cultural cujo desafio é ser testemunho do tempo perene, da duração estendi-
da, do que comunica e rememora, e não é o “novo” da “supermodernidade”, mas 
ao contrário, é o que recoloca a tradição e a história em evidência?

Para Cecília Londres Fonseca (2007) o patrimônio cultural é “[...] tudo o que cria-
mos, valorizamos e queremos preservar [...]” (FONSECA, 2007, p. 5), podem ser as 
edificações históricas, as obras de arte, as celebrações e as festas tradicionais ou 
mesmo a forma de fazer o acarajé. “[...] Tudo enfim que produzimos com as mãos, 
as ideias e a fantasia” (Idem). Ainda que o estado não reconheça como patrimônio, 
por meio do instituto do tombamento ou do registro, muito daquilo que quere-
mos preservar, isso não significa um desvalor para todos os bens reivindicados, 
como patrimônio, pelas mais diversas comunidades. Poder-se-ia afirmar, portan-
to, que a preservação é um importante estatuto do patrimônio cultural.

É neste contexto desafiador que se pode propor um diálogo entre gerações me-
diados pelo patrimônio cultural. Freire (2004) nos fala de um diálogo problema-
tizador e horizontal entre seres “aprendentes”. E, neste ponto, considera-se cada 
geração como um manancial de saberes, de memórias e identidades passíveis de 
aprendizado mútuo. É preciso, contudo, aplainar as hierarquias do saber e favore-
cer o diálogo, e que este seja mediatizado pelo mundo. 

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, 
para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os 
homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual 
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os homens encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, 
pois, uma necessidade existencial (FREIRE, 1980, p.42).

O diálogo, como necessidade existencial, que nos fala Freire (Idem), é o diálogo 
que estabelece uma relação com o mundo e ao mesmo tempo propõe sua trans-
formação. Este nos insere também numa relação com o outro. É esta alteridade, 
fundada na interação dialógica, desvestida de autoritarismo, que dará sentido à 
nossa existência.

É possível considerar o patrimônio cultural como um repositório de memórias e 
fatos históricos e culturais, um mundo que narra o passado e a tradição, possu-
indo vestígios de uma época que se quer preservar. Trata-se, idealmente, de uma 
narrativa com a qual desejamos manter contato permanente contra uma reali-
dade de apagamentos e atualizações dissipatórias. Assim, supõe-se a instituição 
do patrimônio cultural como uma necessidade de permanência na impiedosa im-
permanência da própria vida, impermanência esta que parece exacerbada por um 
tempo que teria exilado o passado e perdido de vista a perspectiva do futuro. 

Como então transformar o mundo por intermédio do diálogo crítico e, ao mesmo 
tempo, preservar o que nos é caro, o que valorizamos como parte de nossa iden-
tidade, o que nos alimenta o sentimento de pertencimento a um lugar ou a um 
grupo? O diálogo problematizador proposto por Freire (1997), não é destituído 
de tensões e conflitos, os quais são próprios da interlocução entre diferentes. No 
profícuo debate entre Freire e Gadotti (1995), o autor da Pedagogia do Oprimido 
concorda que “no fundo a Pedagogia do Conflito é dialógica, assim como o diálogo 
se insere no conflito” (GADOTTI; FREIRE, 1995, p.93).  

O diálogo entre gerações, detentoras de memórias e culturas distintas, far-se-á 
por meio de tensões próprias de uma interação entre diferentes e não entre an-
tagonistas. Freire (1995) marca a distinção entre o conflito próprio da tensão di-
alética e o conflito produzido por antagonismos irredutíveis, na qual aos grupos 
desempoderados caberia apenas submeter-se. Supõe-se, dessa forma, que, de 
um lado, a submissão de uma geração mais velha à mais nova, em que valores 

da tradição são solapados em nome de um produtivismo que tudo condena à 
obsolescência, bem como, de outro lado, a afirmação peremptória da tradição 
como locus da verdade e da sabedoria, combatendo a dissipação da modernidade, 
são antagonismos irredutíveis e, portanto, fora da perspectiva dialógica freirea-
na. Recorre-se ainda a Ricoeur (1997), que nos esclarece que “a tradição é uma 
operação que só se compreende dialeticamente no intercâmbio entre o passado 
interpretado e o presente interpretante”. Portanto, a tradição requer a interação 
dialógica entre gerações.

Neste ponto, cabe observar a complexidade que cerca a definição do conceito de 
“geração”. Mannheim (1982) nos esclarece que para identificar-se uma determina-
da “geração”, além de ter nascido numa mesma época, é preciso considerar um 
número significativo de variáveis, tais como: seus locais de origem e convivência, 
o gênero, a raça, a classe social e o nível educacional, além das vivências de de-
terminados fatos históricos. Para o autor, “geração corresponde a um fenômeno 
cuja natureza é essencialmente cultural” (MANNHEIM, apud Borges 2011, p. 172). 
Há um longo debate sobre uma certa hegemonia geracional dos jovens atual-
mente, discute-se se não haveria hoje uma inversão da hierarquia social e famil-
iar tradicional, “estando os mais jovens servindo de modelo para os mais velhos” 
(BORGES, 2011, p.171), invertendo desta forma o “fluxo de socialização” (Idem). 
Parece haver um movimento da “juventude”, supostamente, colonizando o espaço 
e tempo presentes. Uma invasão cultural e uma urgência de ser e de permanecer 
jovem.  Freire (1987) nos alerta para antidialógica “invasão cultural” (Idem) onde 
os opressores dominam todos os espaços e provoca nos oprimidos o desejo de 
adaptar-se aos valores destes.

Uma condição biônica ao êxito da invasão cultural é o convencimento 
por parte dos invadidos de sua inferioridade intrínseca. Como não há 
nada que não tenha o seu contrário, na medida em que os invadidos 
vão reconhecendo-se “inferiores”, necessariamente irão reconhecendo a 
“superioridade” dos invasores [...]. Quanto mais se acentua a invasão [...] 
mais estes quererão parecer com aqueles: andar como aqueles, vestir à 
sua maneira, falar ao seu modo. (FREIRE, 1987, p. 87).
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 Essa invasão parece produzir uma certa homogeneização entre as gerações, daí, 
talvez, o seu efeito particularmente deletério. Freire nos esclarece ainda que nem 
sempre o dominador exerce essa invasão deliberadamente: “em verdade, muitas 
vezes os seus agentes, são igualmente, homens dominados” (Idem), o que supõe 
os jovens também como oprimidos, como já salientado. A opressão, portanto, 
parece atingir a todos. Neste ambiente, o patrimônio cultural como repositório 
de memória e história pode ser também subjugado, amesquinhando a cultura, a 
identidade e a diversidade de um povo. 

A cultura, no dizer de Geertz, (2008) é uma teia de significados que o próprio 
homem teceu e que a ele mesmo suporta. Ao subjugarmos a sua cultura, suas 
memórias, sua história, seu passado, seu sofrer e júbilo, tiramos-lhe o seu suporte.  

Contra essa autoritária invasão e submissão cultural, a pedagogia freireana abre a 
perspectiva do diálogo e da “síntese cultural” (Idem). Contra as hegemonias antid-
ialógicas, fundadas na verticalização dos saberes e na dominação, é preciso abrir 
a perspectiva ao diálogo problematizador onde os atores estabelecem relação de 
aprendentes, com voz e convivência. Freire nos fala de uma pedagogia voltada 
para a reflexão e para a ação transformadora.  A síntese cultural sinalizaria uma 
relação dialética entre permanência e mudança. 

[...] a síntese cultural é a modalidade de ação com que, culturalmente, 
se fará frente à força da própria cultura, enquanto mantenedora das 
estruturas em que se forma. Desta maneira, este modo de ação cultural, 
como ação histórica, se apresenta como instrumento de superação da 
própria cultura alienada e alienante (FREIRE, 1987, p.247).

Desta forma, poder-se-ia supor o patrimônio cultural como uma teia de significa-
dos tecida em seu tempo pelas gerações anteriores e legada às gerações futuras 
como um mundo simbólico e memorial com o qual é possível dialogar sem se 
submeter, destruir ou apagar. As gerações mais novas devem poder usufruir das 
memórias e tradições que lhes servirão de suporte para as transformações alme-
jadas. 

A construção/transmissão da memória entre as 
gerações.
Ainda na perspectiva da síntese cultural, recorre-se ao conceito de memória cole-
tiva de Maurice Halbwachs (1990). O autor trabalha a partir da sociologia de Emile 
Durkheim e compreende a memória como um processo evocado a partir do meio 
social. Os fatos sociais teriam precedência sobre o indivíduo cujas memórias seri-
am acionadas a partir da interação com o grupo, ainda que este perca o contato 
com o grupo, suas lembranças estariam sempre “povoadas” de pessoas. O autor 
reconhece a memória individual como um repositório imerso no meio social. 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós vimos. 
Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros 
estejam presentes [...] porque sempre levamos conosco e em nós certa 
quantidade de pessoas [...]. (HALBWACHS, 2006, p. 30).

O autor nos esclarece ainda que a memória é uma construção a partir das inter-
ações com os grupos, objetos e lugares no presente, e que há uma ressignificação 
das lembranças a partir dos contextos contemporâneos. Um encontro entre avós 
e netos é potencialmente gerador de atualizações na reconstrução do passado 
dos mais velhos que será transmitido para as gerações futuras. Essa reconstrução 
sofrerá o impacto incontornável da presença da criança, suas perspectivas e 
visão de mundo poderão propiciar, no limite, novas narrativas, e novos “passa-
dos” poderão surgir.  Neste ponto, um passado síntese (Freire, 1987), construído 
a partir do encontro intergeracional, na dialética dos tempos presente e pretérito, 
renovando as narrativas e as tradições.

Retomando o conceito de tradição em Ricoeur (Opus. Cit.), poder-se ia cogitar que 
há uma demanda da tradição e da memória por uma reinterpretação constante 
a partir dos embates com as gerações futuras, isto é, que se sucedem. É neste 
esforço de reinterpretação que se cogita a abordagem da pedagogia dialógica de 
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Freire, como um instrumental capaz de viabilizar o encontro dialógico de gerações, 
e cuja perspectiva da transmissão de saberes e tradições se faça por meio da sín-
tese cultural. Esta síntese entendida como o processo dialético-dialógico em que 
permanência e mudança poderão construir narrativas transformadoras do mun-
do como preconizadas pelo autor.

O patrimônio cultural, seja ele de caráter material ou imaterial, entendido como 
repositório de memória e história de uma sociedade, será melhor preservado na 
medida que a renovação de sua carga simbólica e memorial se der a partir da sín-
tese cultural entre as gerações. 

Espaços da memória
O espaço move-se na “supermodernidade” (Augé, 1994) com a velocidade do “tem-
po líquido” (Bauman, 2007). A reconfiguração dos espaços e a sobreposição de 
paisagens, especialmente no meio urbano, sugerem uma imposição autoritária 
e antidialogal (Freire, 1987). Poder-se-ia cogitar que a dilapidação dos “lugares de 
memória” (Nora, 1993) deixa órfãs as gerações que, por força do desenraizamento 
e distanciamento, perderam, há tempos, os seus “meios de memória”. O patrimô-
nio cultural, percebido como lugar de memória, emergiu no rastro da dissociação 
dos laços que uniam bisavós, avós, netos, pais e filhos em narrativas seculares, 
narrativas essas que transmitiam valores, técnicas e comportamentos entre ger-
ações. Diante da perda dos “meios de memória” (Idem), emerge a necessidade de 
estabelecer os “lugares de memória” (Idem).

O espaço do patrimônio cultural cumpre essa expectativa. Documentos, edifi-
cações, paisagens, artefatos e objetos de toda ordem, esforçam-se por produzir 
narrativas memoriais e históricas que, há tempos, deixaram de ser transmitidas 
no seio das famílias.  Mas essa necessidade não parece ter livrado o patrimônio 
cultural da ameaça e da ruína. 

Os espaços são pontos de referência obrigatórios quando se pensa em tradição, 
memória e identidade. A constante remodelação dos lugares produz um relevante 
impacto no sentido de pertencimento e identidade da população. É preciso recon-
hecer “[...] que as imagens habituais do mundo exterior são partes inseparáveis de 
nosso eu” (HALBWACHS, 2006 p. 157), e como tal, compõem a paisagem de nossa 
identidade. A permanência da paisagem constitui um lenitivo de estabilidade e 
tranquilidade em meio ao turbilhão da história na sucessão frenética dos fatos. 

O Palácio Tiradentes, sede do legislativo do Estado do Rio de Janeiro, que é con-
stantemente palco de violentos protestos, parece guardar-se incólume à ação do 
tempo e dos fatos, oferecendo aos habitantes da cidade um valor de permanência 
em meio à impermanência dos fatos que se sucederam desde 1926. 

Por isso o efeito de perturbações que abalam a sociedade sem alterar a 
fisionomia da cidade se abranda quando passamos a essas categorias 
do povo que se apega mais às pedras do que aos homens [...] Assim, não 
somente casas e muralhas persistem através dos séculos, mas toda a 
parte do grupo que está em permanente contato com elas e confunde 
sua vida com a vida das coisas permanece impassível [...] (Idem).

Os lugares de memória aceitam os desafios do tempo para ancorar as histórias 
dos povos. O patrimônio cultural constitui, portanto, um importante repositório 
de identidades e tradições, salvaguardando os grupos da inconstância e da dissi-
pação cultural. Neste ponto cabe retomar as lições de Freire sobre a importância 
da ação dialógica para transformação do mundo. O autor preconiza uma peda-
gogia problematizadora, dialógica e dialética, assumindo as tensões e conflitos 
inerentes à interação entre grupos de poder distintos. Considera-se o patrimônio 
cultural como um elemento vivo, que não deve servir ao congelamento do tempo, 
mas, ao contrário, devem ser problematizadas as suas origens, perscrutados os 
seus valores, denunciados os seus símbolos de opressão e sujeição dos povos 
sem voz. Dessa forma o patrimônio cultural poderá ser restaurado com toda a sua 
carga simbólica, histórica e memorial. 



4042 4043

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Não é incomum que palácios e monumentos guardem memórias e história de 
opressão, quando não de pura violência. Das pirâmides do Egito ao Pelourinho no 
Centro de Salvador, há um rastro abjeto de opressão e violência impregnando os 
bens patrimonializados. 

É particularmente interessante as discussões em torno do Monumento às Ban-
deiras, obra do escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, tombado pelo Conde-
phaat[1], localizado em São Paulo. O monumento homenageia os Bandeirantes. 
Para alguns, exploradores heroicos, responsáveis pelo desbravamento do interior 
do país, com descobertas de ouro e pedras preciosas. Para outros, exploradores, 
assassinos e genocidas dos povos indígenas. No centro dessa polêmica, em dois 
de outubro de 2013, um grupo de índios e seus apoiadores, dirigiram-se para o 
monumento e lá chegando lançaram tinta vermelha sobre o mesmo, foi quando 
a obra “[..] deixou de ser pedra e sangrou” (Tupã, Marcos, Revista Fórum, 2013). 
Ainda nas palavras do líder indígena:

Deixou de ser um monumento em homenagem aos genocidas que 
dizimaram nosso povo e transformou-se em um monumento à nossa 
resistência. Ocupado por nossos guerreiros xondaro, por nossas 
mulheres e crianças, esse novo monumento tornou viva a bonita e 
sofrida história de nosso povo, dando um grito a todos que queiram 
ouvir: que cesse de uma vez por todas o derramamento de sangue 
indígena no país! (Idem).

A preservação do patrimônio cultural deve implicar um processo vivo e dinâmico, 
permeável às leituras diversas. Evidentemente que essas não devem implicar o 
aniquilamento do bem; seu testemunho, possivelmente controverso, deve ser tra-
balhado no âmbito do diálogo, revelando as múltiplas memórias e histórias que o 
impregnam.

[1]  Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo.

Conclusão
Tomando como base a problematização do tempo e sua duração na supermod-
ernidade, bem como o esvaziamento de sentido na multiplicação dos não-lugares, 
procurou-se, por meio das cogitações da pedagogia de Paulo Freire, fazer o en-
frentamento de questões contemporâneas na discussão da preservação do pat-
rimônio cultural. Pretendeu-se, ainda, discutir a possível utilização do instrumental 
da pedagogia dialógica como meio de se estabelecer uma profícua interação entre 
gerações. Entende-se que o patrimônio cultural seria melhor preservado, tanto na 
sua materialidade, com objetos e espaços que se constituíram como lugares de 
memória, quanto na transmissão e ressignificação das tradições, se houver um 
diálogo problematizador entre as gerações. A partir do desafio de transformar o 
mundo, sempre seguindo na direção da inclusão dos grupos e culturas dominadas 
e invadidas, resgatando e respeitando suas memórias e seu seus legados, vislum-
bra-se a possibilidade de uma ação sistemática no campo da educação que fa-
voreça a preservação do patrimônio cultural. De forma dinâmica e dialética, apon-
ta-se para a necessidade de assumir as tensões próprias, provenientes da relação 
entre diferentes gerações como importante elemento para a permanente atual-
ização do patrimônio, mantendo viva a discussão entre permanência e mudança. 

Da pedagogia de Paulo Freire depreende-se a constituição de uma educação para 
o patrimônio cultural que leve em conta a dinâmica própria dos grupos na sua 
necessidade de transformação da realidade opressiva e unidirecionada. A voz das 
múltiplas culturas que constitui a riqueza dos povos deve emergir de um saudável 
diálogo, não subjugando as tensões e conflitos. 
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RESUMO
A Praia de Cabeçudas, na cidade de Itajaí, foi um dos primeiros balneários a se 
formar no litoral norte catarinense com o auxílio governamental e também das elites 
industriais do Vale do Itajaí, especialmente aquelas de origem germânica. Desde a 
década de 1920, até meados de 1980, aquela área funcionou como um laboratório 
de arquiteturas. As elites investiram em suas casas de veraneio como símbolo de 
poder e inovação. Por este motivo podem ser encontrados em Cabeçudas alguns 
exemplares relevantes de Arquitetura Moderna, produzidos entre as décadas de 1960 
e 1970. Desta forma, o objetivo deste artigo é apresentar estes modelos, promovendo 
a valorização destes monumentos urbanos comumente desconsiderados nas cidades 
de pequeno e médio porte, como obras a serem preservadas. Esta investigação vem 
à tona em momento oportuno, pois através da dissertação da pesquisadora Thayse 
Fagundes e Braga sobre a formação do Balneário de Cabeçudas e suas arquiteturas, 
defendida em 2014, o Ministério Público de Santa Catarina, em dezembro do ano 
passado solicitou ao IPHAN, a Fundação Catarinense de Cultura e a Fundação 
Cultural de Itajaí, esclarecimentos sobre a importância histórica e arquitetônica 
daquele balneário. Este artigo, portanto, vem complementar a investigação já 
iniciada sobre Cabeçudas e fornecer informações acerca daqueles exemplares 
relevantes de Arquitetura Moderna que ainda não foram estudados. Tanto os 
órgãos governamentais, a população catarinense e a comunidade acadêmica são 
beneficiados, com as informações inéditas a serem expostas neste artigo, para defesa 
do patrimônio e esclarecimento sobre a arquitetura moderna em Cabeçudas.

Palavras-Chave: Arquitetura; Arquitetura Moderna; Valorização, Patrimônio; 
Preservação.
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A Praia de Cabeçudas, na cidade de Itajaí, foi um dos primeiros balneários a se for-
mar no litoral norte catarinense com o auxílio governamental e também das elites 
industriais do Vale do Itajaí, especialmente aqueles de origem germânica. Desde 
a década de 1920 até meados da década de 1980 aquela área funcionou como 
um laboratório de arquiteturas. As elites investiram em suas casas de veraneio 
como símbolo de poder e gosto inovador. Por este motivo podem ser encontrados 
em Cabeçudas alguns exemplares relevantes de Arquitetura Moderna produzidos 
entre as décadas de 1960 e 1970. Desta forma, o objetivo deste artigo é apre-
sentar estes exemplares promovendo a valorização destes monumentos urbanos 
comumente desconsiderados nas cidades de pequeno e médio porte como obras 
a serem preservadas. 

A arquitetura moderna brasileira se tornou reconhecida internacionalmente em 
meados do século XX, e atualmente tem sido tema de vários estudos nos campos 
da arquitetura e urbanismo no Brasil. Estas obras próximas de completarem um 
século demandam atenção e apresentam necessidade de restauro e conservação. 
As questões relacionadas ao por que preservar, o que preservar e como preser-
var a Arquitetura Moderna vem sendo discutidas desde 1988 até os dias atuais 
através do fórum Docomomo (International Committee for Documentation and 
Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement).

De acordo com Moreira (2010, p.6) a conservação da arquitetura moderna “apre-
senta alguns novos desafios que merecem uma reflexão mais cuidadosa”. Este 
adverte que tais desafios não se limitam às questões técnicas e materiais, mas 
também às conceituações sobre preservação. O fato de ser uma arquitetura 
considerada “recente” contribui para a falta de conhecimento da população em 
relação à importância dessa arquitetura e sua relação com a cidade. 

O mundo moderno está a nossa volta e as pessoas resistem a 
reconhecer como significativos os edifícios ou paisagens nas quais 
nasceram ou cresceram. (MOREIRA, 2010.p.199).

O auge da arquitetura moderna brasileira, que se deu entre os anos 40 e a con-
strução de Brasília, teve atenção especial por parte do órgão federal maior, o IP-
HAN:

Não por acaso o Brasil foi o primeiro país do mundo a implementar 
ações legais visando à salvaguarda de exemplares da arquitetura 
moderna, com a inscrição no Livro do Tombo das Artes do IPHAN (então 
SPHAN), em 1947 – apenas dez anos após a criação do órgão federal 
de proteção do patrimônio – da Igreja de São Francisco de Assis da 
Pampulha, em Belo Horizonte, obra de Oscar Niemeyer inaugurada 
apenas quatro anos antes. (ANDRADE JÚNIOR; CARVALHO; FREIRE, 2010. 
p.33).

ANDRADE JÚNIOR et al (2010) salientam que nessa instância federal receberam 
maior atenção e foram consagradas obras pertencentes à vertente carioca. Le 
Corbusier foi uma referência para os profissionais da área da construção civil 
formados no Rio de Janeiro em meados da década de 30, quando o país então 
governado por Getúlio Vargas, usava a arquitetura como ferramenta do progres-
so nacional. Em 1936 Le Corbusier veio ao Brasil para a consultoria da sede do 
Ministério da Educação e Saúde (Ed. Gustavo Capanema), contribuindo para o des-
pertar de talentos como Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer e Jorge Moreira, 
os quais se tornaram representantes de uma das principais vertentes arquitetôni-
cas nacionais de seu personagem norteador.

Somente na década de 80 foram tombados exemplares de outra corrente, como 
as três casas de Gregori Warchavchik, construídas entre 1927 e 1930 em São Pau-
lo. Apenas na primeira década do século XXI foram tombadas obras como a casa 
de vidro de Lina Bo Bardi (São Paulo) e o elevador Lacerda (Art Déco) na Bahia. 
Sendo assim, conclui-se que apesar do pioneirismo das ações de tombamento, as 
mesmas foram limitadas a uma das tendências do moderno no Brasil.

Segundo Tinem (2010) há uma opinião predominante de que a proteção do mod-
erno deve seguir a mesma rotina de preservação relativa a outros momentos 
históricos. Mas será que não é esta a oportunidade de repensar o que fazer com 
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as obras de “valor artístico”, ou seja, a prática de preservação existente hoje? A 
experiência das agências de proteção arquitetônica mostra os custos altos das 
restaurações, a dificuldade de fiscalizar os bens tombados, a ausência de mecanis-
mos de conservação de bens que merecem alguma forma de proteção, paralela-
mente a ausência de uma linha de financiamento para estes fins.

Atualmente percebe-se que no geral as obras modernistas no Brasil são despres-
tigiadas quanto ao tombamento, visto que ainda não foi encontrado um resguar-
do efetivo de sua integridade. A ausência de práticas de manutenção adequada 
e interferências sem critério nessas arquiteturas, bem como a ausência de dis-
posições legais de preservação que atendam às peculiaridades da proposta mod-
erna, contribuem para esse quadro.

Estudos que promovam a investigação da difusão da Arquitetura Moderna pelo 
país contribuem para a compreensão de um estado da arte desta modalidade de 
forma descentralizada, e não apenas considerando os grandes centros ou ainda 
as capitais, desta forma, ressalta-se a importância da pesquisa em Arquitetura 
Moderna também nas cidades médias e periféricas.

Em Santa Catarina alguns grupos de pesquisadores tem se concentrado na inves-
tigação e identificação destas obras modernas e seus arquitetos, alguns exemplos 
podem ser mencionados neste sentido como o evento “Encontro dos Pesquisa-
dores do Modernismo em Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina” que ocorre 
bianualmente tendo sido seu último encontro em 2017 na cidade de Brusque. Este 
encontro, que já contou com cinco versões, reúne pesquisadores com interesse na 
investigação e preservação das obras modernas catarinenses.

Através deste evento podem-se conhecer os profissionais e pesquisas da área 
como o trabalho desenvolvido por João Noll, professor da FURB (Blumenau) que 
escreveu sobre as obras de Gottifried Boehm, arquiteto alemão premiado pelo 
Pritzker, com exemplares em Brusque e Blumenau, e ainda outros projetos não 
realizados. Além da continuidade de suas pesquisas com um grupo de alunos 
que desenvolve a investigação dos exemplares modernos na cidade de Blume-

nau. Em Florianópolis, os professores Luiz Eduardo Fontoura Teixeira e Gilberto 
Sarkis Yunes, liderando um grupo de alunos, e com o apoio do IPHAN, criaram 
um guia disponível online e impresso de obras modernas da capital catarinense. 
Além deste guia, ambos os professores há anos vem desenvolvendo pesquisas e 
orientando alunos nesta área. Ainda na Universidade Federal é possível destacar 
os trabalhos de Karine Daufenbach e Bernardo Brasil sobre a obra de Hans Broos.

Sobre os exemplares de Cabeçudas (Itajaí) a pesquisadora Thayse Fagundes e Bra-
ga também já realizou alguns trabalhos conhecidos pelo grupo de Pesquisadores 
do Modernismo em Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, sendo eles um 
trabalho de conclusão de especialização em História da Arte e artigos sobre o Ho-
tel Balneário de Cabeçudas projetado por Roberto Félix Veronese, e uma disser-
tação de mestrado sobre a formação do Balneário de Cabeçudas contemplando 
os exemplares arquitetônicos produzidos até a década de 1960. A limitação tem-
poral das obras arquitetônicas escolhidas, entretanto, não permite uma análise 
mais completa da instalação de obras modernas naquele balneário, o que este 
artigo se propõe a fazer, ampliando este recorte temporal e concentrando sua 
investigação nos exemplares com esta linguagem.

Esta investigação vem à tona em momento oportuno, pois através da dissertação 
desta pesquisadora, defendida em 2014, o Ministério Público de Santa Catari-
na, em dezembro do ano passado solicitou ao IPHAN, a Fundação Catarinense 
de Cultura e a Fundação Cultural de Itajaí, esclarecimentos sobre a importância 
histórica e arquitetônica daquele balneário. Este artigo, portanto, vem comple-
mentar a investigação já iniciada sobre Cabeçudas e fornecer informações acerca 
daqueles exemplares relevantes de Arquitetura Moderna que ainda não foram 
estudados. Tanto os órgãos governamentais, a população catarinense e a comu-
nidade acadêmica são beneficiados, portanto, com as informações a serem ex-
postas neste artigo para defesa e esclarecimento sobre a presença da arquitetura 
moderna em Cabeçudas.
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Há pouco mais de cem anos a prática do banho de mar como lazer não era bem 
vista no Brasil devido às regras de pudor vivenciadas na época. Na virada do sécu-
lo XIX para o XX, entretanto, este costume foi se tornando comum até que na dé-
cada de 1920 caiu no gosto das elites que passaram a ver o veraneio em estações 
balneares litorâneas como sinônimo de status social. Neste contexto de transição 
surgiu o balneário de Cabeçudas, na cidade de Itajaí. A praia que antes era ocupa-
da por pescadores e em cujas águas ancoravam grandes embarcações, inclusive 
muitas que traziam imigrantes estrangeiros, já contava em 1905 com veranistas, 
como a família do Cônsul Carlos Renaux, e nos anos 20 com o Hotel Herbst com 
especialidades destinadas a uma estação de banhos.

A partir de então se passou a dar mais atenção para aquele espaço e diversas 
obras de infraestrutura foram empreendidas como a abertura de ruas, ações de 
saneamento para contenção do avanço da malária, instalação de mobiliário ur-
bano, etc. Através deste empenho governamental Cabeçudas era considerado o 
balneário mais civilizado do estado como disse o jornalista Crispim Mira em 1921: 
“Dentre as demais praias catarinenses é essa, nos seus dois palmos de graça, a 
mais humana e civilizada” (MIRA, 1921, p.2). 

Sendo o veraneio a beira mar a nova moda da época que conferia status aqueles 
que fizessem dessa prática um hábito, as elites catarinenses passaram a ocupar 
aquele balneário contratando afamados arquitetos e engenheiros para produz-
irem suas residências. As mudanças urbanísticas e arquitetônicas eram tão rele-
vantes que os jornais exaltavam esta nova condição de Cabeçudas: “O balneario 
itajahyense trocou o seu vestido de chita e sua blusa de cambraia pelos figurinos 
de Copacabana. Cabeçudas está vestida de novo. Jogou fóra os seus galpões e as 
suas casinhas de madeira, para erguer vivendas magníficas” (SOUZA, 1940, p.1).

Entre as décadas de 1920 e 1930 difundiram-se por toda orla os bangalôs. Este 
tipo arquitetônico havia caído no gosto das elites a ponto de seu emprego ser 
elogiado na imprensa da época. As famílias Bauer e Malburg, por exemplo, de 
grandes industriais do Vale do Itajaí, possuíam seus bangalôs de frente para o 

mar, em cujas varandas faziam algumas refeições e observavam o movimento na 
praia. Infelizmente, para estes exemplares não foi possível identificar o profission-
al responsável pela construção.

Posteriormente, na década de 1940, foi a vez do uso do estilo californiano. Apesar 
de, desde a década de 1920, o estilo californiano, ou Mission Style, ter sido empre-
gado no Brasil, apenas vinte anos depois ele aparece nos projetos destinados a 
Cabeçudas. Sabe-se que o Mission Style é originário dos Estados Unidos e chegou 
ao país através do arquiteto Edgar Vianna que estudou na Universidade da Pensil-
vânia (EUA). Não se pode dizer, porém que houve um atraso no seu uso naquele 
balneário, pois sua difusão por todo o país se deu de fato na década de 1940. 
Ainda nos anos 40 era comum em Cabeçudas a construção de chalés que remet-
essem aqueles construídos no norte europeu, e começaram a ser introduzidos 
alguns elementos do Art Déco. Em tempos onde o ecletismo imperava a mistura 
de elementos e estilos arquitetônicos era bem vista desde que bem harmonizados 
pelo profissional responsável pela obra.

Alguns profissionais ligados à construção civil que possuem obras naquele bal-
neário na década de 1940 são: o engenheiro Francisco Canziani, que nasceu no 
Paraná e formou-se em Milão; o engenheiro Belmiro Galotti, que nasceu no esta-
do do Amazonas e se formou na Faculdade de Engenharia do Estado do Paraná; 
Eurico Borges dos Reis, nascido na Bahia e formado em engenharia civil na Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro; o engenheiro Benjamin Lobo Farias, vindo do Ama-
zonas e formado também na Politécnica do Rio de Janeiro; e Félix Malburg, o único 
itajaiense do grupo, era formado em Minas Gerais.

Na década de 1950 no balneário as arquiteturas começaram a abandonar o 
ecletismo de outrora e surgiram os primeiros exemplares modernistas. Exemplos 
emblemáticos deste período são os dois projetos encontrados para uma residên-
cia de propriedade de Augusto Reichow. O primeiro projeto de 1958 foi realiza-
do por Hans Broos, engenheiro arquiteto formado pela Universidade Técnica de 
Braunschweig, Alemanha, em 1948. Broos projetou diversas obras importantes 
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para a arquitetura moderna brasileira como a Igreja São Bonifácio, em São Paulo, 
e alguns prédios da fábrica Hering, em Blumenau.

O projeto realizado por Broos para Augusto Reichow se constituía por um grande 
bloco, ressaltando formas puras e primárias, estava sob pilotis, sem telhado apa-
rente e contendo brise soleil, elemento concebido por Le Corbusier e muito pre-
sente na produção modernista, principalmente entre as décadas de 30 e 40.

No ano seguinte, porém, surgiu um novo projeto, desta vez realizado por Jaime 
Wassermann. Este engenheiro nascido em Montevidéu e formado em 1947 pela 
Universidade Federal do Paraná é um personagem de destaque dentre os profis-
sionais da arquitetura moderna em Curitiba, sendo considerado o maior em-
preendedor de conjuntos habitacionais do Paraná, executados entre 1967 e 1981 
(TAKEUCHI, 2010). Este segundo projeto foi o escolhido por Augusto Reichow para 
a construção de sua casa em Cabeçudas, era menos ousado, no qual os elementos 
modernistas não estão tão evidentes como no projeto de Hans Broos. A residência 
ainda existe mas não esta protegida como patrimônio histórico e artístico.

Figura 1 - Projeto de Jaime Wassermann para a casa de Augusto Reichow, 1959.

Fonte: Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí.

Jaime Wassermann possui outros projetos para Cabeçudas, dentre eles uma 
residência para Waldemar Schloesser, seu primeiro trabalho para aquele Bal-
neário; e um grande hotel que não foi construído, o Cabeçudas Palace Hotel, este, 
um projeto Modernista que segue a implantação tradicional da cidade moderna, 
na qual a lógica da quadra e rua tradicional é contrariada. Remete a um exemplar 
do estilo internacional, arquitetura geométrica, lisa, sob pilotis, na fachada foram 
desenhadas janelas que remetem às janelas em fita, possibilitadas pela planta 
livre.

Foi na década de 1960 que as grandes joias modernas foram instaladas em 
Cabeçudas. Dois exemplares ainda existentes naquele balneário merecem des-
taque dentro da listagem de arquitetura moderna, a primeira delas a ser comen-
tada é um casa projetada para Ingo Renaux em 1961 por Arthur Lício Marques 
Pontual. O arquiteto formado em Recife “era adepto de uma conciliação entre 
arquitetura e design demonstrando sua posição em toda sua carreira criando des-
de selos, logotipos e cadeiras, até casas e grandes edifícios” (FAGUNDES, 2014, 
p.282). Assim, Pontual esteve na liderança de uma exposição sobre Brasília que 
percorreu o mundo em 1958, neste período era funcionário da Companhia Urban-
izadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Dois anos depois se associou a Aloi-
sio Magalhaes e Luís Fernando Noronha criando o escritório M+N+P. A sociedade 
logo se desfez, mas este exemplar de Cabeçudas foi projetado ainda dentro deste 
escritório. A obra era tão relevante para seu criador que chegou a ser apresentada 
na Bienal de São Paulo de 1969.

A segunda construção com significativo valor arquitetônico é o Hotel Balneário 
de Cabeçudas, hoje chamado Hotel Marambaia. O projeto deste exemplar foi re-
alizado pelo arquiteto Roberto Félix Veronese, nascido e formado no Rio Grande 
do Sul. O hotel inaugurado em janeiro de 1962 era reconhecido na época como 
um dos mais completos e modernos de todo o estado. Além disso, suas formas 
arquitetônicas surpreendiam: 

(...) possui como volumetria arquitetônica principal um grande 
prisma retangular sobre pilotis. Situa-se na frente do lote dispondo-se 
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horizontalmente e paralelo à rua, na diagonal da praia, privilegiando 
assim a todos os apartamentos a vista para o mar. O pé direito 
duplo configurado pelos pilotis define a divisão do volume de quatro 
pavimentos em dois setores distintos. O volume superior fechado onde 
ficam os dois pavimentos com os quartos com sacadas e o volume 
inferior parcialmente aberto, onde ficam os setores administrativos e 
sociais. Este é composto por dois blocos construídos isoladamente, sem 
ocupar sua totalidade. O térreo abriga o restaurante, onde se encontra 
um painel mural de Rodrigo de Haro, e a cozinha. Deste espaço se 
tem acesso ao passeio e a praia. O conjunto formado pela rampa e 
escada, junto ao passeio e à fachada principal, cria acesso ao segundo 
pavimento do volume aberto, onde ficam a sala de jogos, espaço de 
bagagens, recepção e extensa sala de convivência para os hóspedes, 
cuja sacada descoberta permite observar a rua e a praia. (FAGUNDES, 
2014, p. 295, 296).

Veronese possui outras relevantes obras em Santa Catarina. O Hotel Marambaia 
de Balneário Camboriú; o Laguna Tourist, na cidade de Laguna; e o Edifício Nor-
mandie, em Florianópolis, são também de sua autoria. Todos eles seguem os pre-
ceitos da arquitetura moderna divulgada no país, especialmente a vertente corbu-
siana.

Arquitetura Moderna no Brasil: vertentes e caminhos
No Brasil, o movimento moderno surgiu a partir das inquietações de intelectuais 
e artistas que desejavam romper com as correntes artísticas anteriores realizando 
eventos como as exposições de Lasar Segall em 1913 e Anita Malfatti em 1917, 
precursores da Semana de Arte Moderna de São Paulo que veio a acontecer em 
1922, e é considerada um marco na história cultural brasileira (NOLL; ODEBRECHT, 
2012).

Para Lauro Cavalcanti na obra: “Quando o Brasil era moderno” (2001), o movimen-
to moderno teve seu início em São Paulo e encerrou seu ciclo nas construções de 
Brasília. Ainda para Cavalcanti, a compilação das obras vai além da filiação corbu-

siana ou bauhausiana, abarcando arquitetos anônimos na historiografia, como 
Flávio de Carvalho por seu experimentalismo poético, mencionando a própria Lina 
Bo Bardi, por suas experiências junto ao vernacular na arquitetura.

A arquitetura moderna é introduzida no Brasil por movimentos migratórios, bem 
como por profissionais brasileiros que concluíram seus estudos na Europa e vol-
taram ao Brasil para disseminar o ideário modernista. Cavalcanti reforça que as 
condições políticas e econômicas foram indispensáveis para assinalar o modern-
ismo brasileiro: 

Algumas enormes diferenças assinalam, contudo, o nosso modernismo: 
a boa condição econômica do Brasil, o desejo de o governo buscar 
uma nova face para a capital federal e uma brilhante geração de 
intelectuais e arquitetos, com penetração nas brechas ao aparelho 
cultural do estado, que transformaram o estilo em uma nova linguagem, 
inconfundivelmente brasileira e universal. (Cavalcanti, 2001).

No Brasil, se destacam como principais nomes da Arquitetura Modernista, Gregori 
Warchavchik, Lúcio Costa, os irmãos Roberto, Eduardo Reidy e Oscar Niemeyer, 
responsáveis por obras que surgem na década de 1920, como as casas da Rua 
Santa Cruz (1928), da Rua Itapólis (1929) e da Rua Bahia (1930), e de forma mais 
intensa na década de 1930 com edifícios no Rio e São Paulo, dentre os quais se 
destaca o Ministério de Educação e Saúde, conhecido como Edifício Gustavo Cap-
anema, RJ, 1936. Recentemente o arquiteto e autor britânico Kenneth Frampton, 
admitiu em uma revisão de sua obra que o imigrante russo, Gregori Warchavchik, 
trouxe a modernidade para o Brasil e ergueu em São Paulo a primeira casa mod-
ernista, sendo que Le Corbusier chegou dez anos mais tarde.

O projeto do complexo da Pampulha de Oscar Niemeyer, inaugurado em 1943, foi 
a obra com a qual este arquiteto ganhou projeção e reconhecimento tanto nacio-
nal quanto internacionalmente ao desafiar a monotonia da arquitetura moderna 
e tomar partido da liberdade plástica que o concreto permite. 
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Podemos identificar duas vertentes na arquitetura moderna brasileira, a escola 
carioca (já citada anteriormente) e a escola paulista. Tratando-se a primeira da 
arquitetura fortemente influenciada pelos princípios Corbusianos e a segunda, de 
acordo com Zein (2000) pode ser considerada uma outra vanguarda brasileira, 
cuja afirmação começa a despertar entre arquitetos de São Paulo nos anos 50, 
consolidando-se localmente nos anos 1960 e expandindo nacionalmente sua in-
fluência formal nos anos 70. Conhecida também como arquitetura paulista bru-
talista, tem entre seus principais nomes arquitetos como João Batista Vilanova 
Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake, Decio Tozzi, Eduardo de Almeida, 
entre outros, incluindo também, de maneira mais oblíqua, arquitetos como Carlos 
Millan e Joaquim Guedes, e igualmente, embora de maneira menos reconhecida, 
a figura ímpar de Lina Bo Bardi. 

Zein (2000) em sua dissertação de mestrado após vasta pesquisa sobre o assun-
to afirma que a “arquitetura paulista” não era uma tendência estanque, não se 
limitando apenas a arquitetos de São Paulo nem estando presente em todos os 
arquitetos paulistas; e que além disso, já havia influenciado arquitetos e obras de 
outras regiões do país. Apresenta um resumo de suas características construtivas, 
que seriam: 

Procura de horizontalidade; jogos de níveis quase sempre reunidos num 
bloco único, destacado do chão; tratamento cuidadoso de estrutura 
de concreto armado aparente; elementos de circulação têm função 
destacada: se internos, definem zoneamento e usos, se externos, sua 
presença plástica é marcante. A tecnologia empregada é a do concreto 
armado ou protendido, fundido in loco, utilizando lajes nervuradas, 
pórticos, pilares com desenho diferenciado, sempre com vãos livres e 
balanços amplos, sheds, grandes empenas de concreto usadas como 
quebra-sol ou plano de reflexão de luz, jogos de iluminação zenital/
lateral, volumes anexos com estrutura independente. (ZEIN, 1983, p.81 
apud ZEIN, 2002, p.22).

Para Noll e Odebrecht (2012) a tipologia moderna foi introduzida em Santa Catari-
na na década de 1950, com a construção do atual edifício das Diretorias, no centro 
de Florianópolis, um dos primeiros projetos com linhas verticais na capital. 

No estado encontram-se manifestações do Movimento Moderno com projetos de 
Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Hans Broos. Gideon (2004) afirma que a 
Arquitetura Moderna não dependeu de um número reduzido de pessoas e que in-
úmeros colaboraram com o seu progresso, como arquitetos de menor expressão 
que demonstraram sua importância no meio local ou regional, e podem ser de-
stacados em Santa Catarina, Carlos Valente, Domingos Trindade, Egon Belz, Paulo 
Motta, Raul Cardoso, entre outros.

De acordo com Mauro Neves (2008), a produção arquitetônica entre as décadas de 
1960 e 1970, embora marcada pelos êxitos alcançados pelo modernismo brasile-
iro, cujo ápice pode ser estabelecido em Brasília, revela as inquietações próprias 
daquelas décadas tão complexas. Segundo o autor, foi a produção desse período 
que acabou por apontar caminhos alternativos para além do modernismo cujos 
resultados testemunhamos num passado tão recente e procuramos compreender 
até os dias de hoje. 

Na década de 1970 as arquiteturas apresentadas transformam-se rapidamente, 
não mais se veem os pilotis ou janelas em fita usados anos antes. Nestes novos 
tempos surgiram os prédios com mais de cinco andares com elementos diferen-
ciados daqueles utilizados e baseados na arquitetura modernista e as residências 
unifamiliares que passaram a privilegiar a horizontalidade. Um exemplo de um 
desses edifícios com novos elementos e características que se afastam da estética 
modernista, é o Edificio Manon em Itajaí, projetado em 1971.
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Figura 2 - Edifício Manon em Itajaí, projetado em 1971.

Fonte: Acervo de Thayse Fagundes e Braga. 

 Figura 3 – Projeto do Edifício Manon.

Fonte: Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí.

Assim como nas décadas anteriores, mas com intensificação nos anos 70, a maior 
parte dos profissionais que projetaram arquiteturas para Cabeçudas era brasilei-
ra. Até meados da década de 1950 eram vistos muitos estrangeiros, formados no 
exterior, com obras naquele balneário, mas com o passar dos anos houve maiores 
investimentos do Brasil em cursos de Arquitetura e Urbanismo, e Engenharia Civil, 
além da diminuição dos fluxos de imigração dos elementos da classe média euro-

peia para o país, ocasionando assim, um maior número de profissionais brasile-
iros, formados aqui, atuando profissionalmente.

Comparando as décadas de 1950 e 1970 fica mais evidente esta mudança em 
relação à origem e formação dos profissionais atuantes em Cabeçudas. Nos anos 
50, dos profissionais que foram identificados, a metade era de brasileiros forma-
dos no país e a outra metade era estrangeira sendo que desses, um era formado 
no Brasil, enquanto nos anos 70 todos os profissionais eram formados no país 
e apenas um era estrangeiro. Apesar de os dados da década de 1960 serem in-
completos, todos os profissionais encontrados que atuaram em Cabeçudas eram 
nascidos nos Brasil. Esta modificação mostra como esta modernidade introduzida 
neste balneário histórico foi realizada por profissionais brasileiros com conheci-
mentos adquiridos neste país a partir da consolidação de um campo da Engenha-
ria Civil e da Arquitetura.
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RESUMO
Atualmente, como ocorre em muitas cidades brasileiras, grande parte do patrimônio 
tombado juiz-forano situa-se nas imediações do centro da cidade, onde o 
zoneamento urbano prevê um potencial construtivo elevado. Quando associados, 
esses dois fatos entram em desacordo: a manutenção do patrimônio edificado não 
gera ao proprietário do imóvel um retorno financeiro compatível com o coeficiente de 
aproveitamento construtivo proposto pela legislação municipal. Dessa forma, torna-
se financeiramente melhor ao proprietário, a demolição da arquitetura seguida pela 
construção de edifícios que se aproximem dos aproveitamentos máximos propostos 
pela legislação urbana aos terrenos centrais da cidade. Em outras palavras, a 
preservação do patrimônio arquitetônico em Juiz de Fora não se mostra vantajosa 
aos proprietários, que até então se beneficiavam apenas com a isenção de IPTU 
desses imóveis. A transferência de potencial construtivo surge nesse cenário como 
uma política auxiliadora da manutenção do acervo cultural edificado, numa medida 
em que os proprietários podem revender o potencial construtivo remanescente 
de seus imóveis tombados. É uma estratégia que une os interesses econômicos de 
empreendedores imobiliários e proprietários de imóveis de interesse de preservação à 
necessidade de proteção dos bens culturais.

O artigo propõe uma abordagem explicativa acerca dos benefícios da implantação 
da transferência de potencial construtivo como ferramenta de preservação do 
patrimônio arquitetônico. Como estudo de caso, será utilizada a cidade de Juiz de 
Fora, em Minas Gerais, onde a Lei de Transferência de Potencial Construtivo foi 
aprovada em Julho de 2017, caracterizando-se como uma ferramenta recente e ainda 
embrionária no contexto da preservação. De maneira complementar, será feito um 
paralelo entre Juiz de Fora e a capital mineira, Belo Horizonte, onde a mesma Lei 
encontra-se consolidada e em atuação plena.

Através de uma metodologia hipotético-dedutiva se buscará comprovar a eficácia 
dessa ferramenta de política urbana. Será feita uma pesquisa qualitativa e aplicada 
de caráter bibliográfico e documental sobre dois estudos de caso - edificações 
consideradas de interesse de preservação, hoje, já demolidas - o Palácio Episcopal e o 
Colégio Magister. O primeiro exemplar advindo da arquitetura eclética, e o segundo, 
a mais emblemática arquitetura moderna em Juiz de Fora. Sobre as edificações, 
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serão propostas simulações de transferência de potencial construtivo, com o cálculo 
da metragem quadrada passível de transferência, caso estes imóveis fossem ainda 
existentes e protegidos por meio de tombamento.

Através dessas simulações, se buscará comprovar a eficácia da transferência de 
potencial construtivo, numa previsão e expectativa de que se consolide, num futuro 
próximo, como um forte instrumento de preservação do patrimônio edificado em Juiz 
de Fora.

Palavras-chave: Transferência de Potencial Construtivo; Juiz de Fora; Colégio Magister; 
Palácio Episcopal.

Impulsos Preservacionistas
A ideia de patrimônio cultural fundamenta-se na memória coletiva de uma socie-
dade, na construção de uma identidade comum através do sentimento de per-
tença. O patrimônio é responsável por unir um povo, resguardando suas origens 
para que se possa situar no presente e construir um futuro.

Para que um bem seja considerado patrimônio cultural, ele deve deter carac-
terísticas que o tornem um exemplar referente, motivo de valorização - config-
urando-se, portanto, digno de proteção. No entanto, muitas vezes encontram-se 
nas cidades bens arquitetônicos compatíveis com tais características, porém dis-
pensados de proteção não só legal como também social. O cerne da perda do 
acervo arquitetônico cultural situa-se no fato de que manter, nos centros urbanos, 
edificações de interesse de preservação não é um negócio lucrativo aos propri-
etários e empreendedores imobiliários.

Dessa maneira, é necessário que sejam promulgadas – pela administração local, 
principalmente - ferramentas facilitadoras da preservação de edificações históri-
cas. Desde o início do século passado, com a fermentação das ideias preservacion-
istas no Brasil, o Estado trouxe para si a responsabilidade de identificar e proteger 
o patrimônio nacional. A jurisdição dessa proteção, até hoje, se dissipa em três 
áreas: municipal, estadual e federal. Pela facilidade de identificação e proximidade 
com o patrimônio edificado, coube ao governo municipal uma política de proteção 
mais palpável, de maneira que “(...) a atuação da administração municipal nas áreas 
de valorização e preservação do seu patrimônio cultural e natural, constitui-se em um 
corolário do processo ocorrido até o presente momento. A sustentação política para 
este setor da atividade cultural é fundamental, na medida em que este geralmente vem 
contra a determinados interesses.” (PASSAGLIA, 1982, p. 25)

No entanto, mesmo em uma esfera mais próxima da realidade do patrimônio 
cultural, a ocorrência de adversidades e embates no contexto da cidade é la-
tente, de maneira que se necessita maior controle e regulamentação das práticas 
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preservacionistas. Em Juiz de Fora, a preocupação consistente quanto à preser-
vação remonta ao início da década de 1980, impulsionada principalmente após 
a demolição do colégio Stella Matutina, em 1978, edificação ícone na imagem da 
cidade, e ao processo acelerado de verticalização que Juiz de Fora sofreu na déca-
da de 1970, ocasionando a perda de incontáveis exemplares ecléticos (AZEVEDO; 
JABOUR JÚNIOR, 2012).

Nesse contexto, surgiram eventos que despertaram na consciência coletiva a im-
portância de se preservar o que a cidade tinha de memória edificada ainda ex-
istente. A partir daí, surgiu a primeira medida legal no cenário da preservação, 
com a Lei Municipal 6.108/1982, responsável por regular a proteção do patrimônio 
cultural, prevendo, dentre outras medidas, a possibilidade de isenção fiscal às ed-
ificações tombadas como estímulo, e a criação do CPTC (Comissão Permanente 
Técnico-Cultural) como órgão regulador das questões concernentes à proteção do 
patrimônio na cidade (AZEVEDO; JABOUR JÚNIOR, 2012). Uma das primeiras mo-
tivações para reunião e decisão do CPTC foi o pedido de tombamento do Palácio 
Episcopal, em 1982.

Durante muitos anos, o CPTC foi responsável por promulgar ações em prol do 
patrimônio, como a formulação de um inventário dos imóveis de interesse de 
preservação, em 1996. A partir daí, alguns proprietários tiveram seus pedidos 
de demolição vetados, por terem edificações inseridas no inventário, o que ger-
ou conflitos entre o setor imobiliário e o preservacionista, já que vários desses 
imóveis se situavam em áreas de forte apelo imobiliário na cidade (AZEVEDO; 
JABOUR JÚNIOR, 2012). Em consequência ao caráter de não obrigatoriedade de 
preservação legal do inventário, em 1997, Juiz de Fora presenciou um aumento 
considerável do número de pedidos de tombamento pelo CPTC. Em 2004, a Lei 
10.777 é promulgada, dispondo a substituição do CPTC pelo COMPPAC (Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural), vinculado à FUNALFA, órgão 
municipal responsável pelas questões culturais. 

Nos últimos anos, se percebeu, pelo embate reforçado entre setores imobiliário e 
preservacionista, uma necessidade de instrumentalização reguladora das práticas 
preservacionistas por parte da administração municipal.

Benefícios aos Proprietários de Bens Tombados
Aos proprietários de imóveis tombados em Juiz de Fora, até recentemente, a ad-
ministração pública concedia, através do Decreto 8959/2006, apenas a isenção de 
IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) como uma forma 
de favorecimento financeiro que contribuísse para a manutenção de edificações 
históricas. No entanto, muitas vezes, essas edificações, por serem de outrora, 
apresentam caráter construtivo diferenciado do usual atualmente, o que encar-
ece sua manutenção e reparos ocasionais, fato que torna a isenção de IPTU um 
meio ineficaz de retorno financeiro ao proprietário para a manutenção do imóvel.

A isenção de IPTU é feita mediante um laudo realizado a partir da fiscalização 
do estado de conservação das edificações tombadas, relacionando, proporcional-
mente, o estado de conservação do imóvel ao benefício concedido ao proprietário. 
Porém, nesse caso, a isenção de IPTU é vista pela sociedade civil não efetivamente 
como um ganho financeiro, mas como um abono de gasto. O proprietário não 
tem um benefício revertido em dinheiro, e sim uma economia. Apesar de ainda 
assim ser benéfico, este se mostra um artifício pouco favorável em termos de lu-
cro financeiro, pois, com a isenção de IPTU, o proprietário do imóvel não “ganha 
dinheiro” efetivamente, ele “deixa de gastar”. É uma diferença sutil, porém consid-
erável. 

Dessa forma, pelos dois fatos colocados acima, apenas a isenção de IPTU mos-
tra-se um recuso muito raso para motivar um tombamento. Encontra-se hoje em 
Juiz de Fora, um acervo arquitetônico riquíssimo, essencialmente eclético, art déco 
e modernista. No entanto, perante a quantidade existente de imóveis de interesse 
de preservação, o número efetivo de tombamentos mostra-se reduzido. Oferecer 
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à sociedade civil o benefício da isenção de IPTU para imóveis tombados é pouco 
para motivar um tombamento.

Nesse contexto, surge em Juiz de Fora a Lei Complementar 065/2017, sobre a 
Transferência de Potencial Construtivo como ferramenta de política urbana a fa-
vor da preservação e proteção do patrimônio edificado. Em termos gerais, segun-
do retratado inicialmente pelo Estatuto da Cidade, em 2004, o proprietário de um 
imóvel de interesse de proteção na cidade pode transpor o potencial construtivo 
não utilizado do terreno onde se situa o imóvel para outro terreno, possibilitando 
ampliar construções no outro local além do previsto pelo zoneamento urbano. 
Como a maioria do patrimônio juiz-forano situa-se em regiões da cidade onde o 
zoneamento prevê um potencial construtivo maior, a situação de restrição con-
strutiva - consequência do tombamento – acarreta uma perda financeira por parte 
do proprietário, se comparada à manutenção da edificação e à possibilidade de 
construção de outra edificação no mesmo local. Resumidamente, a Transferência 
de Potencial Construtivo visa reverter a perda financeira consequência da preser-
vação daquele imóvel para um lucro construtivo em outro local da cidade.

Uma Contrapartida Para a Sociedade Civil
De forma a ratificar o quão benéfica é a Transferência de Potencial Construtivo 
enquanto ferramenta de preservação do patrimônio edificado, o presente artigo 
abarca uma pesquisa qualitativa de caráter documental e bibliográfico, através de 
estudos de caso. Adota-se uma metodologia hipotético-dedutiva, buscando dedu-
zir, através de hipóteses de preservação de patrimônios uma vez existentes em 
Juiz de Fora, a verdadeira eficácia da transferência de potencial construtivo. Pelo 
caráter documental e bibliográfico da pesquisa realizada, se trará adiante revisões 
de literatura e análises de documentos pertencentes às edificações tratadas nos 
estudos de caso, de maneira a compor o material bibliográfico de referência do 
presente trabalho. 

A contrapartida financeira à sociedade civil justifica-se pelo caráter capitalista do 
mercado imobiliário, de forma que estratégias que visam o benefício financeiro 
podem ser capazes de reinserir edificações tombadas novamente no mercado 
imobiliário. Em entrevista, Rachel Jardim relata que “As pessoas não percebem que 
se você ganha no valor imobiliário, a cidade perde.” (AZEVEDO; JABOUR JÚNIOR, 2012, 
p. 151). No entanto, essa era uma realidade da preservação quando desvinculada 
de melhores instrumentos de gestão urbana. A Transferência de Potencial Con-
strutivo surge numa tentativa de revogar essa afirmação, de maneira que torne 
lucrativa a preservação do patrimônio edificado. Em linhas gerais, é um artifício 
gerador de uma contrapartida financeira à sociedade, num alinhamento entre es-
fera pública e interesses privados, visto que políticas preservacionistas unilaterais 
geram animosidades entre o poder público e a sociedade civil, impactando direta-
mente em sua eficácia. 

A Transferência de Potencial Construtivo
A ideia da Transferência do Potencial Construtivo - ou Transferência do Direito 
de Construir (TDC) - enquanto ferramenta de política urbana foi regulada pelo 
Estatuto da Cidade, de 2004, na Seção XI, Artigo 35. O Estatuto dispõe a Trans-
ferência do Direito de Construir enquanto instrumento político presente no Plano 
Diretor do Município propondo, como colocado anteriormente, a autorização do 
proprietário de um imóvel a repassar o direito de construir deste imóvel a outro. 
Esse repasse é protegido pela legislação no contexto em que o imóvel doador seja 
relevante quanto a: bens públicos e comunitários para o município; preservação 
de imóveis de interesse arquitetônico, histórico, cultural e ambiental; habitação de 
interesse social e demais artifícios de interesse social (SENADO FEDERAL, 2004). 
Sobre essa definição geral, faz-se um comparativo entre as regulamentações mu-
nicipais desse mesmo instrumento nas cidades mineiras de Belo Horizonte e Juiz 
de Fora, ressaltando as divergências presentes nas legislações de ambas as mu-
nicipalidades. 
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Comparativo de Legislações: Belo Horizonte e Juiz de 
Fora
Em Belo Horizonte, tem-se, pela Lei 7165/1997, que regula o Plano Diretor, como 
uma das principais diretrizes de preservação do patrimônio cultural, a promoção 
de ferramentas que visem à proteção de bens de interesse de preservação. Essa 
é a principal diretriz acerca do patrimônio no Plano Diretor que justifica a existên-
cia de Transferência de Potencial Construtivo enquanto forma de preservação de 
bens culturais edificados. Mais adiante, ao Título VI – Dos Instrumentos de Política 
Urbana, o Capítulo I aborda unicamente a estratégia da Transferência do Direito 
de Construir. O Art. 60 aborda o funcionamento da ferramenta enquanto forma de 
desvinculação entre direito de propriedade e direito de construir.

Sabe-se que no estado de Minas Gerais, a capital mineira é pioneira no uso de 
Transferência de Potencial Construtivo na intenção de aliar interesses financeiros 
imobiliários à intenção de preservação de imóveis histórico-culturais. Diferen-
temente de Juiz de Fora, a Lei 9959/2010 de Belo Horizonte traz como imóveis 
passíveis de TDC não só o patrimônio arquitetônico, mas também toda a sorte de 
bens de importância para a cidade, tais como habitações de interesse social, con-
juntos de equipamentos públicos, bens de interesse histórico, ambiental, social, 
paisagístico ou cultural, julgados de relevância de manutenção. 

Uma multiplicidade de imóveis preservados contempla uma variedade de inter-
esses da sociedade local. Dessa forma, inicialmente, já se pode ressaltar enquanto 
ponto positivo a maior abrangência da variedade de bens de interesse de preser-
vação em Belo Horizonte do que em Juiz de Fora – sejam eles histórico-culturais 
ou não. O entendimento da necessidade de incentivo de manutenção de uma mul-
tiplicidade de imóveis urbanos é uma maneira de enriquecimento da qualidade 
urbana, promotora da valorização do município por parte de seus habitantes. No 
entanto, apesar de entender o benefício dessa multiplicidade, de acordo com a 
temática deste artigo, o estudo proposto abordará unicamente a proteção do pat-
rimônio histórico-cultural.

Quanto à restrição de geração de TDC, segundo a Lei 9959/2010, Art. 61, Parágrafo 
1, situam-se os imóveis não parcelados e aqueles que sejam pertencentes ao pod-
er público ou que tenham sido repassados pela administração pública de forma 
não onerosa, dentre a gama de imóveis de interesse conforme listados anterior-
mente. Ainda sobre restrições, de acordo com o Art. 60 da Lei 9959 de 2010, o 
acréscimo de potencial construtivo através de TDC para os imóveis receptores 
deve ser destinado ao aumento do número de unidades habitacionais - regulan-
do, ainda, a destinação de uso desse potencial construtivo.

Já em relação à recepção de direito de construir, são passíveis de usufruto uma 
variedade de imóveis. De acordo com o Art. 62, há uma prioridade de repasse 
de TDC aos imóveis situados em Zona de Adensamento Preferencial, segundo a 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte. Em segundo 
plano, situam-se os imóveis localizados no mesmo zoneamento do imóvel gera-
dor de TDC, os situados na Zona Central de Belo Horizonte, e demais localidades 
da cidade. Percebe-se uma preferência por imóveis receptores do direito de con-
struir aqueles situados em Zona de Adensamento Preferencial – uma estratégia 
já prevista e controlada pelo zoneamento urbano. Trata-se de um meio positivo 
de conduzir a transferência do direito de construir de uma edificação proposta 
a transferir a um imóvel adequadamente situado em área passível de recepção, 
minimizando impactos urbanos negativos com essa permuta. Em outras palavras, 
o zoneamento urbano previu áreas prioritárias para adensamento, muito com-
patíveis com a recepção de TDC.

No entanto, percebe-se que a lei é responsável por, de maneira não preferencial, 
porém não restritiva, ligar entre receptor e fornecedor imóveis situados na mes-
ma região, conforme prevê o zoneamento urbano. Se aplicada em Juiz de Fora, 
essa estratégia poderia ser muito negativa, uma vez que a maioria do patrimônio 
histórico e arquitetônico situa-se no centro, área já extremamente adensada. Esse 
ponto seria agravado, ainda, pelo fato de muito do patrimônio cultural juiz-forano 
no centro ser implantado em terrenos amplos – provenientes de parcelamentos 
de outrora -, o que geraria um potencial construtivo muito grande a ser transferi-
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do a outro imóvel no centro, trazendo uma incompatibilidade do instrumento com 
propostas de limitação construtiva que sejam benéficas para a cidade. De acordo 
com essa ideia, a Lei de Juiz de Fora impede algumas áreas a receber TDC, como o 
“triângulo central” da cidade (área delimitada por: Avenida Getúlio Vargas, Avenida 
Presidente Itamar Franco e Avenida Barão do Rio Branco), por exemplo.

De maneira prática, o cálculo da recepção de direito de construir em Belo Hori-
zonte é feito a partir do Coeficiente de Aproveitamento do terreno, como conduz 
o parágrafo 4 do Art. 62. A Transferência do Direito de Construir limita a recepção 
por parte do imóvel a 20%, de forma que haja uma equivalência em valores entre 
o metro quadrado dos imóveis gerador e receptor do direito de construir. 

A Transferência de Potencial Construtivo prevê em Belo Horizonte que o repasse 
seja feito de maneira que os receptores possam ser imóveis que abriguem pro-
jetos urbanos de interesse público. Essa estratégia é benéfica, pois impulsiona 
projetos urbanos que corroborem para o fornecimento de equipamentos públicos 
aos habitantes da cidade. Dentro desses projetos, pode haver, inclusive, a recu-
peração dos bens constituintes do patrimônio cultural, segundo o Artigo 66. Em 
outras palavras, a Transferência de Potencial Construtivo pode permutar o direito 
de construir entre um imóvel que é patrimônio cultural – enquanto fornecedor – e 
um projeto que preveja a recuperação de outro imóvel também patrimônio cul-
tural – enquanto receptor. Trata-se de uma estratégia que beneficia duplamente a 
questão da preservação do patrimônio cultural em Belo Horizonte.

Segundo o Art. 63 em seu parágrafo único, a partir do momento em que a tran-
sação de transferência do direito de construir for consumada, o potencial constru-
tivo vincula-se ao imóvel receptor, de maneira que nova transferência é proibida. 
Esta se mostra uma medida de controle construtivo dos imóveis receptores de 
TDC, de maneira a regular o adensamento urbano.

Em Juiz de Fora, tem-se que a Transferência de Potencial Construtivo apresen-
ta uma periodicidade de 10 anos, podendo ser revalidado o repasse do direito 
de construir de um mesmo imóvel doador a cada década. Essa é uma estratégia 

valiosa no sentido de sustentar e enfatizar a manutenção do patrimônio históri-
co-cultural tombado, de maneira que favorece financeiramente, a cada década, o 
proprietário do imóvel doador, na intenção de sustentar sua manutenção e per-
petuar sua existência.

Vale ressaltar que em Belo Horizonte, os instrumentos da Outorga Onerosa do Di-
reito de Construir e a Transferência do Potencial Construtivo são ferramentas que 
não se anulam, podendo ser utilizadas conjuntamente, como prevê o parágrafo 
3º do Art. 74-J, presente no Capítulo IX da Lei 9959/2010. Dessa maneira, o Coefi-
ciente de Aproveitamento Máximo é alcançado por meio do uso de uma das ou 
ambas as ferramentas. Em Juiz de Fora, não há aplicação vigente do instrumento 
de Outorga Onerosa, e a Transferência do Direito de Construir é uma ferramenta 
muito recente, de maneira que o Coeficiente de Aproveitamento Máximo, na práti-
ca, é hoje aquele utilizado conforme prevê a Legislação Urbana local.

No município de Juiz de Fora, a Lei Complementar 065 de 25 de Julho de 2017, con-
figura-se como uma segunda tentativa de implantação da ferramenta de Trans-
ferência de Potencial Construtivo na cidade. A primeira tentativa de aplicação 
da ferramenta, de 2016, não se concretizou. Diferentemente de como ocorre na 
capital mineira, em Juiz de Fora a Transferência de Potencial Construtivo é uma 
ferramenta que contempla apenas os imóveis protegidos por meio de tombamen-
to – restringindo, assim, o uso do repasse do direito de construir de apenas ed-
ificações de interesse histórico-cultural de preservação, em vez de abarcar uma 
diversidade de imóveis. Tal qual ocorre em Belo Horizonte, a transferência é lim-
itada a um acréscimo de 20% por parte do receptor ao seu direito de construir, e 
deve ser feita de maneira que haja uma equivalência entre os valores de mercado 
do metro quadrado entre imóveis doadores e receptores.

Uma Hipótese ao Patrimônio Perdido
Dentro do cenário juiz-forano retratado, dois fatos saltam à atenção: 1) A existên-
cia de um novo recurso de política pública incentivado pelo Estatuto da Cidade – a 
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transferência de potencial construtivo como incentivo ao tombamento e à preser-
vação de imóveis históricos; 2) A dificuldade existente, até então, de se tombar e, 
assim, proteger legalmente o patrimônio edificado, problema impulsionado pela 
falta de uma política que abarcasse o lucro financeiro do proprietário do imóvel.

Nessa perspectiva, sabendo que a Transferência do Direito de Construir configu-
ra-se como uma alternativa valiosa para o futuro da preservação em Juiz de Fora, 
é desejável que se faça um paralelo entre o presente – uma situação de perdas 
arquitetônicas de valor inestimável – e o passado, quando alternativas melhores 
que a demolição poderiam ter sido tomadas pelos responsáveis por edificações 
simbólicas na cidade. 

Nesse sentido, serão trazidas duas situações de patrimônios não tombados con-
siderados hoje valiosos para a história de Juiz de Fora, de maneira que se calcule 
de forma hipotética a metragem quadrada passível de TDC – que poderia ser con-
vertida em valor financeiro – caso estas edificações permanecessem de pé e fos-
sem tombadas.

Palácio Episcopal
Tratava-se de um solar residencial eclético dos fins do século XIX localizado à Av. 
Barão do Rio Branco, número 2872. Pertencente ao político Dr. João Nogueira 
Penido e sua esposa Maria Carolina de Assis Penido, ficou por muitos anos entre 
os herdeiros da família – as sobrinhas do casal. Posteriormente, foi transferido 
por Maria da Conceição Assis Ribeiro, uma dessas sobrinhas, à Mitra Arquidioc-
esana de Juiz de Fora, quando o solar ficou conhecido como Palácio Episcopal 
(PASSAGLIA, 1982).

Arquitetonicamente, detinha ganhos estéticos formidáveis, como a inserção de 
um elevador, ponto agregador de importância à edificação para a época, extensos 
jardins no terreno, com uma multiplicidade enriquecedora de espécies vegetais 
trazidas das mais diversas regiões e uma volumetria singela, detentora de grandes 

aberturas e de uma varanda no nível superior. Considerada como a primeira ed-
ificação recuada do alinhamento da rua e implantada em uma área ajardinada[1], 
sua arquitetura se desenvolvia, originalmente, em um terreno amplo entre a Av. 
Rio Branco e a atual Av. Itamar Franco, abarcando um pedaço de terra que hoje se 
divide em três terrenos: o do Cenáculo de Juiz de Fora (resquício do caráter religio-
so a que foi submetido em seu ciclo de vida), o em que hoje se situa o Bahamas 
Empório, um supermercado local, e o de cruzamento da Avenida Rio Branco e da 
Avenida Itamar Franco, onde hoje se situa um edifício residencial.

Uma das primeiras edificações tradutoras de progresso na cidade, o solar poste-
riormente conhecido por Palácio Episcopal, mostrava-se uma tradução simbólica 
dos valores de uma época, sendo uma construção produto de um ambiente urba-
no em constante mudança e desenvolvimento (PASSAGLIA, 1982). Por isso, mostra 
em seus atributos construtivos uma ideia pioneira de modernidade e progressis-
mo, precursora de um movimento construtivo inovador, além de caracterizadora 
de um grupo social de destaque para a história de Juiz de Fora, o que a tornava 
ícone de uma geração. Por essa razão, é muito provável que a doação dessa ed-
ificação para uma instituição religiosa sólida justifique-se por uma intenção, por 
parte da família, de perpetuação de um legado – não só da cidade como familiar 
– embutido àquela arquitetura, motivação esta que infelizmente não se concreti-
zou, já que em 1985 a edificação foi demolida.

[1] PASSAGLIA, Luiz Alberto do Prado. Justificativa do Pedido de Tombamento do 
“Palácio Episcopal”, Localizado à Av. Rio Branco, 2784. Termo constante no Processo 
03647/1982. DICOM/PFJ.
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Início da Demolição do Palácio Episcopal, 1985. Acervo: Divisão de Patrimônio Cultural, Juiz de 

Fora/PFJ. 2018.

A tentativa de tombamento do edifício data de 27 de maio de 1982, com um doc-
umento redigido sobre as motivações de tombamento em três diferentes pretex-
tos: o primeiro abordava o conceito arquitetônico da edificação, sobre seu caráter 
demonstrador de um impulso de modernização, sendo por isso uma arquitetura 
ímpar, ícone de um momento histórico; o segundo trazia a inscrição da edificação 
no Plano de Identificação dos Bens Culturais, de junho de 1981[2], alertando sobre 
a importância de se preservar o bem por ser uma das primeiras edificações apal-
acetadas já existentes em 1880 em Juiz de Fora – “(...) um imóvel com cem anos de 
existência em uma cidade de 130 anos.” (AZEVEDO; JABOUR JÚNIOR, 2012, p. 40); e o 
terceiro trazia o medo da comunidade juiz-forana de perda da edificação, já que, 
à época, a Mitra Arquidiocesana trazia à sociedade a possibilidade de venda do 
edifício motivada por dificuldades de manutenção.[3]

[2]  Conforme consta em documento presente no Processo de Tombamento do 
Palácio Episcopal. 
[3]  DIÁRIO MERCANTIL. Arquidiocese Justifica Venda de Palácio.12 de maio de 

Em seguida ao pedido, a CPTC se reuniu em 29 de maio de 1982, a fim de discutir a 
situação do imóvel. Nessa reunião, o pedido de tombamento foi aprovado, instru-
indo-se que fossem tomadas as devidas providências imediatamente ao encontro, 
dando início à abertura do processo de tombamento. Porém, havia um entrave: a 
Prefeitura já havia deliberado um alvará de demolição para o imóvel, possibilitan-
do ao proprietário demolir a edificação.

Apesar de iniciado, segundo Rachel Jardim[4], para o processo de tombamento ter 
um andamento válido, deve-se notificar o proprietário, que, então, tem um prazo 
de 30 dias para refutar a proposta. No caso do Palácio Episcopal, o proprietário 
alegou que tal notificação nunca foi recebida, apesar de ter sido enviada e docu-
mentada, conforme consta em seu processo de Tombamento. Pela falta de con-
clusão da etapa de notificação, o tombamento foi invalidado, possibilitando ao 
proprietário - que já tinha um alvará de demolição -, após os 30 dias iniciais de 
abertura do processo, demolir o solar.

Casarão Modernista – O Colégio Magister
A edificação responsável por abrigar o Colégio Magister, conhecida como Residên-
cia Frederico Assis, situava-se à Rua Braz Bernardino, 155, no Centro da cidade 
de Juiz de Fora. Tratava-se de um perfeito exemplar modernista, projetado por 
Arthur Arcuri - um dos nomes mais emblemáticos da construção civil na região no 
século XX – para uso da família Assis. 

Datado de 1954, o casarão ressaltava na paisagem da rua tanto por seu volume 
majestoso como pela presença de um rico jardim, das mais variadas espécies, em 
pleno Centro da cidade. A edificação foi lar do Colégio Magister por vinte e sete 
anos, tendo se consolidado no imaginário popular a ligação entre a instituição 

1982. 
[4] AZEVEDO, Nilo Lima de; JABOUR JÚNIOR, Wilson Coury. Reflexões e Olhares: O 
Patrimônio Cultural de Juiz de Fora. Juiz de Fora: Funalfa, 2012. p. 151.
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de ensino e a arquitetura.[5] Por isso, assim como o Palácio Episcopal, a casa que 
abrigou o Magister mostra-se uma arquitetura ícone. No entanto, essa justificativa 
para o tombamento classifica-se como um extra à motivação principal. Conforme 
descrito no processo de tombamento: “O imóvel em questão, várias vezes citado 
como ‘Colégio Magister’, que o ocupou durante vinte e sete anos, foi proposto como 
bem patrimonial do município não por servir de sede àquele estabelecimento de ensi-
no, o que seria insuficiente, mas por representar um papel na linguagem arquitetônica 
modernista no Brasil e no Exterior.”. 

Arquitetonicamente, apresentava um volume prismático característico do mod-
ernismo, com uma fachada horizontalizada marcada por cheios e vazios e aber-
turas em persianas de madeira para controlar a iluminação. Contava com planta 
baixa em “casa invertida”, um dos métodos de projeto residencial próprio de Arcu-
ri, que contava com garagem e cozinha à frente e quartos de dormir e áreas sociais 
próximas a pátios e jardins internos, e com um jardim no terraço, outro traço mod-
ernista (PUGLIESI; SANTANA, 1982). Seus incontáveis painéis coloridos são muito 
similares à produção artística de Guima, - tendo um deles sua autoria comprovada 
-, autor de inúmeros trabalhos em parceria com Arcuri. Um dos grandes atributos 
do imóvel, além de sua arquitetura majestosa, era o jardim, com um desenho iner-
ente à concepção arquitetônica da casa. No jardim havia uma grande árvore, fícus, 
que encobria a calçada da Rua Braz Bernardino, até hoje revivida na memória com 
saudosismo pelos moradores da cidade. 

[5]  Conforme consta em documentos presentes no Processo de Tombamento nº 
0054/2003. 

Residência Frederico Assis – Casarão do Colégio Magister. Imagem extraída do livro ‘Arquitetura 

Moderna em Juiz de Fora: A Contribuição de Arthur Arcuri’, de autoria de Stella Pugliesi e Rodrigo 

Santana. 2018.

Duas tentativas de tombamento foram feitas, ambas com enfoques e moções 
populares por parte da comunidade local. A primeira, datada de 19 de novembro 
de 2002 – referente ao processo 0599 -, e a segunda, do ano de 2003, referente ao 
processo 00954. Nenhuma das tentativas de tombamento de concretizou, apesar 
do apelo popular e da relevância histórica e arquitetônica da edificação, de ma-
neira que em 2005, o Magister foi demolido, dando lugar, hoje, a um edifício de 
apartamentos.

Uma das justificativas contrárias ao tombamento – a mais forte, inclusive – foi a 
posição do projetista do casarão, o próprio Arthur Arcuri, sobre o tombamento. 
Arcuri era contrário ao ato do tombamento, e isso era de conhecimento popular. 
Para o engenheiro, o tombamento gerava um prejuízo irreversível ao proprietário 
do imóvel, que ficava impedido de realizar qualquer modificação na edificação e 
isso impactava diretamente em seu valor imobiliário. Segundo ele, isso era um 
dano irreparável. No entanto, hoje, diferentemente da época de tentativa de tom-
bamento do Magister, existem recursos minimizadores do prejuízo financeiro que 
o proprietário do imóvel venha sofrer com o tombamento – a exemplo da Trans-
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ferência de Potencial Construtivo, que visa repor o dano financeiro imobiliário que 
se mostra inerente ao ato do tombamento.

Simulações de Transferência de Potencial Construtivo
Mediante os relatos dos casos do Magister e do Palácio Episcopal, eram irre-
futáveis sua valorização por parte da sociedade e sua necessidade de proteção le-
gal, no intuito de impedir que seu futuro de demolição ocorresse. Hoje, mediante 
a existência da Transferência de Potencial Construtivo enquanto ferramenta de 
benefício financeiro aos proprietários de edificações tombadas é plausível que se 
faça um retorno ao passado, de maneira a rever qual seria o presente de Juiz de 
Fora caso ambas as edificações ainda sobrevivessem e estivessem protegidas por 
meio do tombamento. 

Quanto ao Palácio Episcopal, a simulação da Transferência de Potencial Constru-
tivo justifica-se tanto pela situação da edificação num terreno grande em Juiz de 
Fora – o que hoje, seria traduzido num considerável ganho financeiro caso a edifi-
cação existisse e fosse tombada -, e também pelo imensurável valor arquitetônico 
e histórico perdido com sua demolição na década de 1980. Em favor do Magis-
ter, porém associando também ao caso do Palácio Episcopal, relatou a arquiteta 
Mônica Olender em carta anexa ao processo à época da segunda tentativa de 
tombamento do casarão modernista, em 2003: “(...) patrimônios de cidades como 
Juiz de Fora, não podem ser legados ao desaparecimento porque são de 1850, ou do 
século XX.”.

Em análise à área de situação do Palácio Episcopal, de maneira a trazer sua im-
plantação no terreno e tentativa de aproximação das dimensões da edificação e do 
próprio lote segundo sua situação em Juiz de Fora, foi feita uma sobreposição do 
arruamento da planta cadastral da cidade a uma fotografia da planta de situação 
do Palácio Episcopal em 1982, conforme consta em seu processo de tombamento. 

Sabe-se que originalmente o solar situava-se em um terreno junto a um horto 
florestal – terreno este que se subdividiu inúmeras vezes em lotes menores ao 
longo dos anos. No entanto, o método de sobreposição abrangeu unicamente 
o terreno do solar tal qual ele se encontrava em 1982, já que não se encontrou, 
durante a pesquisa, plantas cadastrais anteriores, que trouxessem a conformação 
original do lote. Além disso, mesmo que se encontrasse, seria uma abordagem 
inadequada, já que à época de pedido do tombamento do imóvel o terreno já se 
encontrava desmembrado. De acordo com essa análise, pôde se constatar que o 
Palácio Episcopal detinha um volume de aproximadamente 477,40 m2 (870 m2 
contabilizando os dois pavimentos) situado em um terreno de cerca de 3520 m2. 

Sobreposição dos Limites do Palácio Episcopal conforme consta no Processo de Tombamento 

à Planta Cadastral atual de Juiz de Fora. Autoria: Ludmila Albuquerque da Costa, sobre Planta 

Cadastral do Município de Juiz de Fora. 2018.

Caso o processo de tombamento fosse concluído com sucesso e hoje o solar se 
encontrasse protegido legalmente, o proprietário poderia fazer junto à Prefeitura 
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de Juiz de Fora o requerimento de Transferência de Potencial Construtivo, res-
peitando as restrições de recepção da Lei do Potencial Construtivo. A partir daí, 
deve-se fazer uma relação entre os valores de mercado do metro quadrado e os 
metros quadrados de cada imóvel receptor e doador. Porém, como os valores de 
mercado são flutuantes e dependentes da localização do imóvel receptor, a simu-
lação será realizada aqui de acordo com a metragem quadrada e não com o valor 
financeiro, de maneira a ter um referencial fixo em quantitativo de transposição 
de Potencial Construtivo.

Conforme consta na Lei 065/2017, deve-se multiplicar a área do terreno pelo seu 
coeficiente de aproveitamento. Sabe-se que o Coeficiente de Aproveitamento Máx-
imo na região é de 4.5, e a área do terreno, 3520 m2. Segundo o Art.1º, Parágrafo 
2 da Lei, quando o coeficiente for maior ou igual a 4, deve-se subtrair a área do 
imóvel tombado – nesse caso, de cerca de 870 m2. Assim, tem-se 14.970 m2, que 
poderiam ser permutados em forma de TDC. 

No caso do casarão modernista do Colégio Magister, o terreno situado à Rua Braz 
Bernardino apresenta uma área de aproximadamente 2380 m2. Sabe-se que além 
da arquitetura, um dos grandes atributos do casarão era sua área externa, dotada 
de jardins e painéis artísticos – também de tombamento justificável. No entanto, 
para facilidade de cálculo, será contabilizado apenas o limite da edificação, numa 
hipótese de que fosse tombada a arquitetura unicamente. Segundo a estratégia 
de sobreposição adotada, pôde-se constatar que a edificação detinha aproxima-
damente 416 m2, desenvolvida em dois pavimentos – excluindo-se os jardins à 
cobertura. 

Sobreposição dos Limites do Casarão Modernista (Colégio Magister) conforme consta no Processo 

de Tombamento à Planta Cadastral atual de Juiz de Fora. Autoria: Ludmila Albuquerque da Costa, 

sobre Planta Cadastral do Município de Juiz de Fora. 2018.

De acordo com a Legislação Urbana de Juiz de Fora, o lote em questão apresen-
ta Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 4.5, o que assemelha os cálculos, 
nesse caso, aos do Palácio Episcopal. Dessa maneira, tem-se cerca de 10.710 m2, 
dos quais se devem subtrair aproximadamente 832 m2, referentes à área da edi-
ficação, gerando um total de 9878 m2 de TDC. 

Grandes Esperanças
Conforme abordado anteriormente, pôde se constatar a eficácia da Transferência 
de Potencial Construtivo enquanto instrumento ímpar para o impulso da preser-
vação do patrimônio edificado. 

A Transferência do Potencial Construtivo impacta diretamente na ocupação da 
cidade e na preservação do patrimônio, mostrando-se uma alternativa tangível às 
adversidades imobiliárias que até então se configuravam como um dos maiores 
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entraves para a preservação. Ainda assim, é necessário enfatizar que se trata de 
um instrumento irrevogavelmente dependente do Plano Diretor e do Plano Pluri-
anual Orçamentário, devendo constar como item marcante dentro das políticas 
urbanas já existentes, complementando e não substituindo o método de gestão 
urbana. Vale ressaltar ainda a responsabilidade da administração pública em 
prover uma ferramenta preciosa, mas que deve ser bem regida, uma vez que se 
mal formulada pode acarretar uma piora dos problemas urbanos já existentes 
como o adensamento. 

Ainda, é necessário ressaltar que uma boa gestão da Transferência de Potencial 
Construtivo pode minimizar possíveis impactos negativos, como a concentração 
de renda na cidade – já que a tendência é a passagem bilateral de TDC, revertido 
em dinheiro, de detentores de bens arquitetônicos a investidores imobiliários. É 
possível e viável que se insira na formulação da Lei uma obrigatoriedade de re-
passe de parte do valor financeiro adquirido a eventos e atividades sociais e cul-
turais, de maneira que haja maior contrapartida social, possibilitando à população 
se beneficiar com a preservação do patrimônio edificado de maneira mais direta.

A preservação do patrimônio cultural é uma estratégia que deve ser usufruída 
por todos na cidade, e não motivo de reforço da desigualdade social e da concen-
tração de renda. Portanto, a Transferência de Potencial Construtivo é uma ferra-
menta que deve ser valorizada de maneira que tenha sua maior potencialidade 
enfatizada enquanto um ponto positivo, em vez de atuar como um prejuízo no 
contexto da cidade. 
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RESUMO
A percepção distinta da comunidade diante de exemplares de interesse patrimonial 
do acervo Modernista da cidade de Santa Maria/RS demonstra a impressão 
construída sobre seu patrimônio cultural edificado e os valores que circulam na 
atribuição de sentidos aos mesmos. O presente trabalho apresenta parcela dos 
resultados da dissertação “Para Além do Centro Histórico: Valores e Sentidos 
do Patrimônio Cultural Edificado de Santa Maria/RS”, apresentada em 2015 ao 
Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de 
Santa Maria. A proposta desenvolvida envolveu a identificação de valores que 
constituem o conceito de patrimônio cultural para a comunidade de Santa Maria/
RS e, a partir de um corpus formado por exemplares alheios ao Centro Histórico 
local, foi possível conhecer alguns dos sentidos que a comunidade atribui para 
configurar seu acervo edificado no imaginário coletivo. Para o presente texto, dois 
dos dez exemplares foram destacados, justamente aqueles que integram o acervo 
santa-mariense de obras desenvolvidas sob a lógica Modernista. O primeiro deles é 
a Residência Dátero Maciel (1930), localizada na borda do Centro Histórico de Santa 
Maria/RS. O outro exemplar é a Cidade Universitária Dr. Mariano da Rocha Filho, 
sede da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Fundada em 1960, a UFSM é 
a primeira Universidade localizada no interior do Brasil e carrega consigo grande 
importância para o desenvolvimento local e regional, colocando a cidade em posição 
estratégica enquanto polo educacional. Ao aproximar os resultados expressos para 
os dois exemplares já caracterizados, é possível perceber os lugares comuns que 
habitam o imaginário coletivo acerca do que “é” patrimônio cultural. A expectativa 
para um entendimento unânime, a partir da comunidade, da importância do 
campus universitário enquanto patrimônio cultural edificado, por exemplo, não se 
confirma de forma plena. Assim como, para o exemplar residencial, a identificação 
passa mais pela noção da existência do que pela percepção de relevância. Com 
destaque, é possível perceber que diferentes expressões povoam o imaginário coletivo 
e ratificam sua presença no espaço e na memória social. Sobre a ideia construída 
das motivações para considerar um prédio ou monumento como patrimônio 
cultural, os fatores “histórico” e de “antiguidade” preponderam. A percepção visual é 
determinante à definição do que é ou não patrimônio cultural, partindo para a lógica 
comumente difundida de que há certa “obrigatoriedade” na relação entre patrimônio 
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cultural e a passagem do tempo, questão relevante ao debate sobre o patrimônio 
Moderno. Assim, é possível perceber esta situação quando se observa as atribuições 
feitas aos bens aqui debatidos. O sentido atribuído para os dois exemplares está mais 
sob uma lógica de possível “atualidade” persistente do traço Moderno em detrimento 
de outras edificações locais que, mesmo mais novas, agregaram para si o valor de 
patrimônio cultural.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Movimento Moderno; Residência Dátero Maciel; 
Cidade Universitária Dr. Mariano da Rocha; Santa Maria/RS. 

Aproximações Iniciais sobre Patrimônio Cultural 
edificado e Modernismo
Fruto de discussões que já se fortalecem desde o final do século XIX e culminam 
em uma vanguarda no começo do século XX, o Movimento Moderno marcou 
uma ruptura significativa com tradições arquitetônicas anteriores. Para Montaner 
(2002, p.12), ele é “a corrente de tendência internacional que parte das vanguar-
das europeias de princípios do século e se expandindo nos anos vinte”. Tal tendên-
cia aponta para um novo olhar e fazer a partir da rejeição dos estilos históricos 
e marcados pela ornamentação, motivada também pelo espírito inovador que o 
processo de industrialização promove. O arquiteto e urbanista localiza-se em uma 
posição central como criador e agente com responsabilidades sociais.

Como aponta Curtis (2008, p.685), “não importa o valor que se atribua à arquitetu-
ra moderna, ela claramente tem a característica de grande transformação”. Nesta 
frente, encontramos nomes como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gro-
pius e outros que chancelaram a prática Modernista quase como uma ação un-
íssona e de tendência uniformizadora, buscando “proferir um novo conjunto de 
formas simbólicas que refletisse mais diretamente a realidade contemporânea 
do que a ‘colcha de retalhos de estilos históricos’ havia feito” (CURTIS, 2008, p.12).

Tal postura vanguardista coloca-se como um desafio para as reflexões acerca do 
patrimônio cultural – as demolições e descaracterizações são recorrentes por 
várias razões, entre as quais o não entendimento de seus elementos como pat-
rimoniais, as corriqueiras alterações de uso e as técnicas/materiais construtivos 
ainda usuais. Neste sentido, corrobora Tostões (2015, p.19) ao afirmar que “a con-
servação e a transmissão deste património [sic] é uma tarefa complexa que será 
possível, de acordo com o grau com que a sociedade chegue à compreensão e 
apreciação do valor da arquitectura [sic] do Movimento Moderno”.

O trato com o exemplar Modernista exige particularidades desde seu entendi-
mento até ações práticas de intervenção, no entanto, é pauta pertinente à con-
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temporaneidade e necessária como iniciativa de preservação de edificações que 
expressam as diretrizes projetuais de um Movimento marcado pela mudança na 
história e nas práticas então vigentes. 

Por isso, o presente texto discute parcela dos resultados da Dissertação “Para 
Além do Centro Histórico: Valores e Sentidos do Patrimônio Cultural Edificado de 
Santa Maria/RS”, defendida em 2015 no Programa de Pós-graduação em Patrimô-
nio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Aqui, o foco são as 
percepções acerca de exemplares Modernistas, diante da demanda de salvaguar-
da e reflexão sob o viés do patrimônio cultural.

Contexto Histórico e Cultural de Santa Maria
Santa Maria, município da região central do Rio Grande do Sul, está cerca de 290 
km da capital Porto Alegre e conta com 261.031 habitantes (IBGE, 2010). A ori-
gem e evolução da cidade estão relacionados aos tratados estabelecidos entre 
Espanha e Portugal que, no século XVIII, disputavam domínios territoriais no ex-
tremo meridional da América do Sul. A partir do 1° Tratado Preliminar de Res-
tituições Recíprocas entre Espanha e Portugal (1777) foi determinada, em 1783, 
a demarcação de limites entre os dois domínios na América do Sul. A atividade 
iniciou em 1784 e, em 1787, propiciou o acampamento de uma Comissão Mista de 
demarcação onde hoje se assenta Santa Maria (BELÉM, 2000, p.43).

Esta peculiaridade geográfica também propiciou a sedimentação das migrações 
alemã, italiana, polonesa e israelita[1], que consolidaram o setor terciário – nota-
damente o comercial – como característica econômica da cidade.  Seu desenvolvi-
mento foi incrementado a partir da chegada da via férrea em 1885 e, principal-

[1]  A partir de 1828, esteve acantonado em Santa Maria o 28° Batalhão de Alemães à serviço 

do Brasil. Ao ser dissolvido, poucos retornaram: os que ficaram se integraram à comunidade 

mediante casamentos e atividades comerciais. A colonização italiana iniciou a partir de 1877 e a 

isralelita em 1903, com a Fundação da Colônia de Philippson, que não durou mais de três anos. 

Fonte: BELÉM, 2000, p.165.

mente, a partir de 1898, com a instalação dos escritórios da administração da 
Compagnie Auxiliaire des Chemins de fer au Brésil, então concessionária dos serviços 
ferroviários. Assim, Santa Maria passou a ser um centro ferroviário em acordo 
com as políticas territoriais governamentais e com as estratégias militares que 
consideravam a cidade ideal para o encontro das vias do Sul, pois estaria protegi-
da pela distância das fronteiras além de ser considerado um local adequado para 
o apoio logístico. A partir desta compreensão, foram instalados diversos quartéis 
militares e uma base aérea na cidade. 

Também as atividades educacionais passaram a ganhar força na cidade. Aponta 
Ruff (2001, p.75) que, paralelamente ao desenvolvimento da ferrovia local, “insta-
lavam-se diversas e boas escolas e, devido a sua boa reputação em todo estado 
que crescia a cada dia, efetivou-se como uma das cidades do estado que possuía a 
maior movimentação de estudantes”. Em 1931, é criada a Faculdade de Farmácia 
de Santa Maria, pioneira na oferta de ensino superior na cidade. Este novo público 
gera diferentes demandas, especialmente de equipamentos culturais – à época, 
surgem novos cinemas e teatros, assim como cafés e outros espaços de convivên-
cia. Nos anos 1960, a vocação educacional de Santa Maria é incrementada com a 
fundação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Destas atividades, atualmente persistem de forma predominante as atividades 
comerciais e de serviços, as educacionais e as militares sendo que, a atividade 
ferroviária, outrora determinante para o desenvolvimento da cidade, resume-se à 
passagem e manutenção do transporte de cargas.

Um Olhar para Além do Centro Histórico de Santa 
Maria 
A cidade de Santa Maria deve sua existência, formatação, morfologia e rotinas 
ao que foi imaginado anteriormente que ela seria – acampamento militar, centro 
ferroviário, polo na prestação de serviços, cidade universitária, entre tantas outras 
atribuições possíveis. Sua área central materializa grande parte dessas memórias, 
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no entanto, essa espacialização não é definitiva nem excludente. É indiscutível 
que a cidade abriga outras representações, assim como edificações com interesse 
patrimonial que transcendem esta linha imaginada e definida legalmente como 
espaço de proteção patrimonial.

A proposta geral da Dissertação, tomada como base para o aprofundamento aqui 
proposto, caracteriza-se pelo estudo da percepção das formas de identificação e 
atribuição do sentido de patrimônio cultural em relação às edificações localizadas 
fora de espaço já legitimado pelo imaginário coletivo e ratificado pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, Parcelamento, Perímetro Urbano e Sistema Viário do Município 
de Santa Maria (Lei Complementar n°72/2009) que, em seu zoneamento urbano, 
define uma área (Zona 2) como Centro Histórico de Santa Maria. Esta região, não 
incluída no recorte espacial do estudo, abriga muitos dos exemplares do acervo 
patrimonial edificado já reconhecido, com destaque para as edificações localiza-
das no eixo da Avenida Rio Branco e da Rua do Acampamento, áreas originárias 
da cidade. 

Objetivando identificar a potencialidade do valor patrimonial de outras edificações 
para além desta zona, definiu-se dez exemplares para compor o corpus, sobre os 
quais se procurou identificar as formas de apropriação do sentido de patrimônio 
cultural e as motivações da percepção e da valorização dos exemplares. As infor-
mações e dados apresentados são fruto da adoção de instrumento organizado 
como questionário, combinando questões abertas e de múltipla escolha. A pri-
meira parte do instrumento é formada por questões que tratam do conceito de 
Patrimônio Cultural em geral e sua significação para o entrevistado. 

A segunda etapa é composta por questões de múltipla escolha que interrogam o 
entrevistado acerca da atribuição de valor de Patrimônio Cultural para as dez edi-
ficações e ou conjuntos arquitetônicos escolhidos. A amostra contou com grupos 
identificados, entre estudantes, comunidade em geral e profissionais arquitetos e 
urbanistas.

Após a tabulação, os dados podem ser observados e submetidos à análise. A 
referência para a construção analítica é a História Cultural (Pesavento, 2008), 
capaz de observar a cidade a partir de suas representações. A representação é 
referência para a organização social e a percepção do mundo, e voltada ao objeto 
“cidade”, torna-se possível destacar a pluralidade falas e imagens que se cruzam 
nesse contexto.

A partir de uma construção conceitual que apresenta e relaciona os valores for-
mulados por Riegl (2013) para os monumentos históricos, foi possível observar 
de forma qualitativa as edificações selecionadas para o trabalho. O corpus que 
integra este estudo apresenta-se como uma amostra representativa da cultura e 
identidade locais, formada por distintos discursos que se interpelam e coexistem 
no espaço urbano e que transcendem o centro da cidade. Nesse recorte havia 
tanto edificações isoladas e de caráter residencial como conjuntos arquitetônicos 
e exemplares de importância urbanística. 

Tanto pela memória quanto pela atualidade, as edificações combinam valores 
atribuídos e ratificam sua importância como patrimônios culturais, na medida em 
que a análise destas percepções emergiu a relevância das ruínas como registro 
histórico e patrimonial, passando por técnicas construtivas que estão se extin-
guindo até o debate acerca do potencial de uso das edificações. 

Exemplares do Acervo Modernista de Santa Maria/RS 
A cidade de Santa Maria conta com exemplares de relevância arquitetônica capaz-
es de ilustrar as diretrizes do Movimento Modernista. Há um acervo de destaque 
de edificações unifamiliares e prédios de maior porte, como os multifamiliares 
Mauá (1945-50) e Taperinha (1955-59), as instalações da Empresa de Correios e 
Telégrafos (1953), o ginásio do Corintians Atlético Clube (1958-59) e alguns dos 
prédios centrais da UFSM, como o que abrigou a Faculdade de Farmácia e Medici-
na (1952-55). Além disso, cabe o destaque para nomes como os dos arquitetos e 
urbanistas Luiz Arthur Vallandro e Pepe Reyes, por exemplo, pelo conjunto local 
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de suas obras e suas conexões com o modus operandi Modernista (NOGUEIRA, 
2011).

Como aponta Ribeiro (2017), em uma cidade com expressivo acervo Art Déco, 
relacionado especialmente aos primeiros anos do século XX e ao papel central 
que Santa Maria gozava no contexto ferroviário, a Arquitetura Modernista ganha 
destaque e se consolida na cidade contemporaneamente à criação da UFSM e 
à consolidação da oferta de Ensino Superior, ao longo das décadas de 1950 de 
1960. Boa parcela dessas edificações, especialmente aquelas de maior porte, lo-
calizam-se dentro dos limites do atual Centro Histórico santa-mariense.

A partir da construção da amostra, como já explicitado anteriormente, foram el-
encados dois exemplares Modernistas de interesse para o trabalho: a Residência 
Dátero Maciel (1936) e a Cidade Universitária Dr. Mariano da Rocha Filho (1960). 
Ambos se relacionam com aspectos relevantes da evolução urbana local – o pri-
meiro deles, a Residência Dátero Maciel, localiza-se na borda do Centro Histórico, 
próximo das primeiras áreas ocupadas pelo acampamento militar da Comissão 
Demarcadora, enquanto que a Cidade Universitária, edificada na região Leste de 
Santa Maria, foi elemento decisivo para o desenvolvimento daquela parcela da 
cidade. IMAGEM 1 – Mapa da sede do Município, com destaque para o perímetro do Centro Histórico (em 

rosa) e as localizações das edificações analisadas (em azul). 

FONTE: IPLAN (2006) com edição dos autores (2018).

A Residência Dátero Maciel localiza-se na Rua Venâncio Aires, quase na esquina 
com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro. Reconhecida como uma das pi-
oneiras da arquitetura santa-mariense na adoção de linhas modernistas, a edifi-
cação foi construída em 1936 e é projeto do engenheiro Luiz Bollick. Sua planta 
baixa original contava com dez cômodos no térreo e outros seis no andar supe-
rior, além de terraço e hall de acesso. Há registros de uma ampliação no térreo 
em 1957, quando cozinha e dispensa foram modificadas. Destaca Foletto (2008, 
p.161) que o engenheiro foi cuidadoso na execução do projeto, visto que “especif-
icou várias características da residência [...] e percebe-se, pela descrição do mate-
rial a ser utilizado na obra, o cuidado com a qualidade do produto final”. 
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IMAGEM 2 – Residência Dátero Maciel.

FONTE: Os autores (2015).

As linhas adotadas na volumetria da edificação combinam traços retilíneos e cur-
vos, incluindo ambientes, como a sala de visitas e a escadaria, com trechos de sua 
fachada em semicircunferência. A Residência Dátero Maciel conta com sacadas 
com guarda-corpos em ferro e janelas basculantes. A harmonia na composição da 
fachada, ainda segundo a autora, aponta para referências ao Art Déco, escola ar-
quitetônica anterior ao Movimento Moderno com recorrência no centro histórico 
local. A Residência está recuada em relação ao alinhamento e foi construída em 
cota superior ao nível da rua, o que gera espaço amplo para circulação no entorno 
da residência e garante destaque ao exemplar. 

A edificação está em condições satisfatórias, sem descaracterizações que com-
prometam suas características originais e com manutenção do uso original. Ape-

nas é preciso observar a instalação, na fachada frontal, de equipamentos de ar 
condicionado, assim como áreas com patologias, especialmente na pintura e em 
áreas como os beirais. Edificada em concreto armado, a residência conta com aca-
bamento em reboco e tinta em tonalidade branca. As esquadrias são metálicas, 
possuem adornos de linhas geométricas e acabamento em tinta branca. A calçada 
e os passeios são em pedra basáltica e, na porção frontal, há muro de pedra com 
gradil metálico recente.

O outro exemplar destacado é a Cidade Universitária Dr. José Mariano da Rocha 
Filho, localizada no bairro Camobi. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
foi fundada em 14 de dezembro de 1960, a partir da assinatura da Lei 3834-C 
pelo então Presidente da República Juscelino Kubitschek. No entanto, as tratativas 
para a criação da UFSM foram iniciadas anos antes: a Universidade surgiu a partir 
da Escola Livre de Farmácia, criada em 1931. A partir de 1945, o Dr. José Mariano 
da Rocha Filho, médico egresso da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Rio Grande do Sul, assume a direção da escola e a luta pela vinculação do curso 
santa-mariense àquela universidade para desafogar a instituição de dificuldades 
financeiras. 

A instituição não era favorável à indexação das faculdades localizadas no interior 
do Rio Grande do Sul e, para cumprir o dispositivo constitucional que determinou 
à UFRGS a anexação das instituições, surge em Santa Maria a Associação San-
ta-Mariense Pró-Ensino Superior (ASPES). Criada em 1948, sob a liderança de Mari-
ano da Rocha Filho, a comunidade de Santa Maria passou a se articular também 
para consolidar a oferta de Ensino Superior na cidade. 

A criação da UFSM foi um marco na interiorização do Ensino Superior no Brasil e, 
segundo Barichello (2001), consagrou toda a dedicação de uma comunidade que, 
por cerca de 30 anos, atuou em prol da oferta de cursos superiores em Santa Ma-
ria. A concretização de um espaço físico para esta nova Universidade foi possível 
a partir da doação de terras realizada pelas famílias Tonetto e Behr, no bairro 
Camobi. 
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Segundo Pavezi (2011), assim que a UFSM foi criada, Mariano da Rocha Filho en-
trou em contato com Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti, arquitetos responsáveis 
pelo projeto da Faculdade Politécnica, já em andamento na área recebida por do-
ação. Assim, as primeiras discussões sobre o projeto da nova Universidade eram 
iniciadas, e as diretrizes já delineadas para este novo empreendimento eram alin-
hadas com o pensamento Modernista da época.

IMAGEM 3 – Cidade Universitária Dr. Mariano da Rocha Filho.

FONTE: UFSM (s/d).

Pavezi (2011, p.17) destaca que as propostas idealizadas para Santa Maria tiveram 
inspiração “nas soluções desenvolvidas para a Cidade Universitária do Rio de Ja-
neiro [...] e nos projetos de Le Corbusier e Lúcio Costa para a Cidade Universitária 
do Brasil”.  Tanto no contexto urbano como nos projetos arquitetônicos, o Mod-
ernismo foi referência para diferentes cidades universitárias edificadas no Brasil 

durante o século XX – e, em Santa Maria, não seria diferente. A área doada à ASPES 
foi ampliada com a criação da UFSM, passando de 40 para 578 hectares.

Neste espaço, a Cidade Universitária Dr. José Mariano da Rocha Filho foi edificada. 
Seu projeto tinha um determinante importante – a edificação correspondente à 
Faculdade Politécnica (atual Centro de Tecnologia) já estava em construção, assim 
como a via principal. Deste modo, após cinco propostas, o Plano Diretor para o 
campus da UFSM foi finalizado, dividido em setores para facilitar a organização de 
funções e públicos.

A Avenida Central, que configura o eixo estruturador norte-sul, permite 
a visualização das repetidas edificações de mesma tipologia onde 
se concentram os diferentes setores da UFSM. Após o arco, à direita, 
localiza-se o Colégio Industrial e Técnico [...] Na sequência, ainda 
do lado direito, o conjunto de Institutos que se caracterizam por ter 
uma tipologia linear e geométrica constituindo-se por blocos de três 
pavimentos sobre pilotis interligados por anfiteatros e áreas livres de 
circulação. À esquerda da Avenida Central, está localizado o Centro 
Médico – onde se concentra o Hospital de Clínicas, o Hospital de 
Neurologia e Psiquiatria, e as faculdades de Medicina, Enfermagem, 
Odontologia e Farmácia. Após este conjunto, sucede-se a presença 
do lago artificial e posteriormente dois prédios idênticos, dando 
início as faculdades Isoladas e aos edifícios residenciais. A Avenida 
Central bifurca-se no sentido leste-oeste e delimita um grande parque 
retangular, onde se situa a Praça Cívica. No sentido leste encontra-se 
o Centro de Esportes e no oeste o Planetário. Ao sul uma sequência 
de edificações singulares em seu caráter formal: Casa das Nações, 
Imprensa Universitária, Teatro/Cinema, Reitoria, Prefeitura e Museu 
(PAVESI, 2011, p.18-19).

A construção do Plano Diretor proposto para o novo campus foi dividida em três 
etapas, cujo prazo total era de cinco anos. No entanto, Grigoletti (apud Pavezi, 
2011) destaca que grande parte da paisagem hoje presente no campus da UFSM 
foi edificada entre os anos 1960 e 1970. Tal situação é explicada, destacadamente, 
por circunstâncias políticas, administrativas e financeiras. Isto também justifica 
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o diferente tratamento estético dado a determinadas edificações da Cidade Uni-
versitária – aquelas que integraram a primeira fase das construções, tais como o 
Centro Politécnico (atual Centro de Tecnologia), Hospital de Clínicas (hoje Hospital 
Universitário de Santa Maria), Biblioteca Central e Reitoria, por exemplo, possuem 
acabamento mais rico que outros, como os prédios básicos ou os atuais Centro de 
Ciências Rurais e Centro de Artes e Letras.

A arquitetura do campus da UFSM materializa elementos da escola Modernista em 
diferentes edificações. Segundo Pavezi (2011), é possível identificar o uso de bris-
es, cobogós, pilares, murais e coroamentos, assim como pavimentos térreos com 
pilotis e/ou transparências, saguões marcando os acessos, estruturas aparentes, 
janelas em fita e a opção pela planta livre. 

A organização espacial dos setores propostos para o campus universitário segue 
diretrizes identificadas originalmente na proposta de Le Corbusier e Lúcio Costa 
para a Cidade Universitária do Brasil e para as cidades de Brasília (Brasil) e Chan-
digarh (Índia). A proposta adota uma linha axial e um traçado tipo “espinha de 
peixe”, com as edificações paralelas a esta centralidade. Segundo Zampieri (2011, 
p.130), “o trajeto pela via principal, atual Avenida Roraima, permite um passeio 
arquitetônico que tem início em um pórtico de acesso ao campus [...] e é finalizado 
pela praça cívica”. 

A Cidade Universitária Dr. José Mariano da Rocha Filho tem importância para San-
ta Maria como referência de arquitetura e de composição urbana, trazendo ideias 
e representações já em circulação no país e que, até então, apareciam de forma 
pontual na cidade.

Ao mesmo tempo em que o projeto para o campus de Santa Maria 
atua como difusor da arquitetura moderna no âmbito local, devido ao 
seu caráter institucional e de relevância para o município, ele coloca 
a cidade de Santa Maria em um panorama nacional da arquitetura, 
uma vez que adota como sistema projetual a linguagem universal da 
arquitetura moderna (ZAMPIERI, 2011, p.137).

O conjunto arquitetônico e a proposta urbanística do campus da UFSM sofreram 
descaracterizações ao longo dos anos, especialmente motivadas pelo crescimen-
to da instituição, as novas edificações e a abertura de novas vias. Com estas in-
tervenções, o zoneamento proposto orginalmente teve alterações, assim como 
as próprias edificações que, com o passar do tempo, deixaram de expressar as 
linhas Modernistas dos primeiros edifícios do campus, trazendo novos materiais 
e linguagens para o conjunto edificado. Contudo, o eixo principal, composto pela 
Avenida Roraima, mantém suas expressões originais, ganhando destaque e ratifi-
cando a importância deste exemplar.

Percepções do Patrimônio Cultural Modernista em 
Santa Maria/RS 
Como destaca Mello (2002, p.8), “tentar desvelar uma cidade é encontrar outra e, 
assim, sucessivamente, seja na dimensão física, seja na dimensão abstrata”. Ao 
propor a discussão acerca do patrimônio cultural, diferentes faces e identidades 
da cidade de Santa Maria ganham espaço. Com destaque, é possível perceber que 
diferentes expressões povoam o imaginário coletivo e ratificam sua presença no 
espaço e na memória social.

A partir do protocolo metodológico construído para a Dissertação já explicitado, é 
possível perceber como resultados principais: uma referência comunitária sobre 
o significado da expressão “patrimônio cultural”, a ratificação da área institucio-
nalmente definida como Centro Histórico e a identificação de valores atribuídos e 
de sentidos construídos acerca de bens culturais alheios ao Centro Histórico local. 

O conceito colaborativo de patrimônio cultural elaborado a partir do trabalho ex-
pressa lugares comuns, como preconiza Riegl (2013) ao abordar o caráter de anti-
guidade dos monumentos não intencionais. Termos como “memória”, “história” e 
“cultura” ganham destaque para a elaboração coletiva deste conceito, ratificando 
a relação entre patrimônio, passado e identidade. A atribuição de outros valores 
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além daqueles relacionados aos valores de antiguidade mostra-se tímida diante 
do peso que estes sentidos têm quando se discute em patrimônio cultural.

A partir da ideia construída sobre o que faria o participante considerar um prédio 
ou monumento como patrimônio cultural, os fatores “histórico” e de “antiguidade” 
preponderam. Conforme já problematizado, é possível perceber que a percepção 
visual é determinante à definição do que é ou não patrimônio cultural, partindo 
para a lógica comumente difundida de que há certa obrigatoriedade na relação 
entre o que é patrimônio cultural e sua antiguidade. 

Outro aspecto destacado ratifica uma hipótese inicial do estudo – a coincidência 
dos espaços institucionalizados e da paisagem imaginada como área de concen-
tração de bens com interesse patrimonial. A partir das respostas encontradas, 
percebe-se que, no imaginário coletivo, o centro urbano é o principal lugar de 
memórias da cidade. Ao combinar a confirmação da hipótese de concentração 
espacial de bens “percebidos como patrimônio cultural” e aproximar o conceito 
acima descrito, arraigado essencialmente em questões de antiguidade, cabem 
reflexões acerca do acervo Modernista, problematizadas a partir dos resultados 
obtidos e aqui apresentados.

É possível perceber esta situação quando se observa as atribuições feitas a bens 
como a residência Dátero Maciel e ao campus da Universidade Federal de Santa 
Maria, por exemplo. Ambas possuem traços modernistas em suas fachadas e/ou 
traçado urbano, no entanto, são mais antigas que outros bens que, visualmente, 
representam mais antiguidade ao olhar do leigo. A ainda “atualidade” da Arquite-
tura Moderna em Santa Maria também a afasta de percepções mais lógicas em 
relação ao patrimônio cultural, visto que tais bens não seriam, pelo entendimento 
geral, “antigas” ou “históricas” o suficiente para receber tal reconhecimento.

A Residência Dátero Maciel, apesar de estar localizada no limite do Centro Históri-
co e nas proximidades do Calçadão da cidade, é desconhecida para muitos dos 
participantes. Ela foi considerada como exemplar do patrimônio cultural local por 
menos da metade dos participantes, enquanto que os demais ou não a incluíram 

em seu repertório ou afirmaram desconhecer a edificação. Sua localização, adja-
cente ao Centro Histórico e em via paralela à rua Dr. Bozzano, uma das principais 
vias comerciais da cidade, não foi valorizada para aqueles que afirmaram descon-
hecer a edificação. 

Os principais elementos atribuídos estão na esfera histórica e na relevância estéti-
ca do bem, havendo referência tímida a outros conceitos, com destaque para a 
possibilidade de utilização da edificação. A partir destas considerações, é possível 
perceber que a relação entre a comunidade e a edificação aponta para o mais 
abrangente dos valores, tido por Riegl (2013) como o primeiro a ser observado em 
um monumento não intencional.

A atribuição a partir de uma lógica histórica ratifica o caráter representativo da 
residência como objeto capaz de destacar sua importância para a sociedade e 
de sua existência como documento. Contudo, tal percepção acontece, destacada-
mente, entre os arquitetos e urbanistas que, em totalidade, demonstram não ser 
indiferentes ao bem. Os demais grupos participantes (os estudantes de Ensino 
Médio e de Ensino Superior e a comunidade em geral) mostram expressivo de-
sconhecimento acerca da Residência Dátero Maciel.

A percepção da amostra e os valores atribuídos permitem a compreensão de al-
guns pontos relevantes à discussão proposta – mesmo que haja um número de re-
spostas positivas para o interesse patrimonial e importância do bem em questão, 
ela acontece destacadamente em um grupo específico, que é o dos arquitetos e 
urbanistas. Assim, percebe-se que não há, entre as pessoas que não atuam direta-
mente com o tema, o entendimento acerca da relevância deste bem. 

Dois fatores podem ser problematizados neste sentido – o primeiro deles é a con-
strução conceitual que relaciona a ideia de patrimônio cultural com o valor de 
antiguidade. A segunda hipótese viável para esta situação é a utilização residencial 
do bem, o que também contrapõe a lógica comum de que o patrimônio cultural 
“contém” apenas edificações (e discursos, por consequência) oficiais. 
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Destacadamente, não há a percepção, pela comunidade, da arquitetura residen-
cial como materialidade capaz de significar o patrimônio cultural – salvo, contudo, 
se ela contar com decorativismos ou adornos que atraiam visualmente os obser-
vadores, como é o caso das várias residências historicistas do Centro Histórico. 
Neste sentido, é necessário refletir acerca da importância dada ao patrimônio cul-
tural e, desta forma, a certos afastamentos que são estabelecidos pela falta de 
percepção do interesse patrimonial de um bem e consequente não atribuição de 
valores.

A Cidade Universitária Dr. José Mariano da Rocha Filho foi identificada como pat-
rimônio cultural santa-mariense por expressiva parcela da amostra (cerca de 95% 
do total). Desta forma, é possível perceber a relevância deste equipamento no 
contexto da cidade – é espaço formativo, palco de debates, possibilidade de for-
mação técnica e, para muitos, sonho a ser alcançado.

Diferentes motivações levam a esta qualificação, mas de forma coletiva, esta con-
strução de sentidos mostra que a UFSM figura no imaginário coletivo de forma 
relevante. Sua existência e trajetória se confundem com o desenvolvimento da 
cidade como polo educacional na região e, desta forma, a Universidade corrobora 
como imagem ofertada e imaginário latente e arraigado na coletividade.

Os valores atribuídos para a instituição são reforçados, em especial, por uma óti-
ca estimulada pela possível utilização do bem. O destaque dado à utilização do 
espaço e, através das observações feitas pelos participantes, ao potencial destas 
práticas, confirma a importância da Universidade no contexto da cidade. Para 
além de instituição de ensino, ela se coloca como uma referência em diferentes 
situações – oferta de emprego, ensino médio/técnico/superior gratuito, serviços 
de saúde e promoção de espaços de lazer. Tal situação é ratificada pela valori-
zação histórica também atribuída à UFSM e ao seu campus universitário. As de-
mais atribuições são discretas, cabendo destacar o olhar tímido às questões es-
téticas, por exemplo.

Os apontamentos feitos pelos participantes sobre a Cidade Universitária também 
destacam a questão histórica, quando se reporta o pioneirismo da UFSM através 
de falas como “marco na constituição do Ensino Superior” e “1ª universidade do 
interior do país”, por exemplo. Também há citações pontuais para seu valor ar-
quitetônico e urbanístico, assim como para sua importância cultural para a cidade 
e para a educação e saúde locais.

Em relação aos valores atribuídos, é possível perceber, nos grupos, a valorização 
da possibilidade de utilização do bem, enquanto que, entre os arquitetos e ur-
banistas, os valores histórico e estético estão antes do potencial utilitário. Aos 
membros da comunidade, a Universidade se faz referência para diferentes usos e 
serviços oferecidos à comunidade – o Hospital Universitário de Santa Maria, com 
destaque, além das diferentes ações de Extensão Universitária que ampliam a 
relação entre comunidade e Academia.

Considerações Finais
Somos seres sociais e vivemos interligados por elementos que constroem (e re-
constroem) nossa cultura. Alimentadas pelo imaginário e sentidos que atribuímos, 
as cidades materializam nossas representações e memórias em suas paisagens 
e edificações. O patrimônio cultural também se comporta como elemento refer-
encial e desvela as construções sociais feitas a partir do que é passado – neste 
processo, a memória é o gatilho para que estas imagens povoem construções 
coletivas de sentido.

A partir do trabalho empreendido na Dissertação supracitada, é possível perceber 
lugares comuns em circulação sobre patrimônio cultural – ideias ligadas à pas-
sagem do tempo e as suas marcas nas edificações, por exemplo, que constroem 
uma visão romântica acerca do patrimônio. Outro ponto de destaque neste imag-
inário acerca do patrimônio é a imagem referência do mesmo, sinônimo dos dec-
orativismos e adornos de escolas estilísticas de séculos passados.
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Neste contexto, cabem colocações acerca do acervo Modernista local e seu enten-
dimento e apropriação pela comunidade. Os exemplares caracterizados ratificam 
os lugares comuns acerca do conceito de patrimônio cultural, onde podemos de-
stacar a atribuição de valores historicistas já “vazios” em significação para o sujeito 
comum e a construção de sentidos pautada essencialmente no aspecto imagético 
e/ou utilitário dos bens. Santa Maria desvela uma comunidade que apenas “passa” 
diante de edificações com interesse patrimonial, sem reconhecer o papel que elas 
exercem como guardiãs de memória e identidade enquanto comunidade e espaço 
urbano.

A relação da comunidade com os exemplares aqui debatidos passa mais pela 
noção de existência do que por percepções de relevância. Para a Residência Dáte-
ro Maciel, mesmo quase centenária e localizada em ponto estratégico do centro, 
o entendimento de sua relevância é percebido prioritariamente entre técnicos da 
área de Arquitetura e Urbanismo, estando distante da comunidade. Já a expecta-
tiva de um entendimento mais coeso acerca da importância do campus da UFSM 
como exemplar Modernista local, por exemplo, dá lugar a uma percepção que se 
alicerça em experiências cotidianas e imediatas, em detrimento do olhar ao exem-
plar de forma ampla. 

A sobreposição da valorização dos serviços e atividades, no caso da UFSM, e a 
mínima percepção acerca da potencialidade da arquitetura residencial como pat-
rimônio cultural, para a Dátero Maciel, são particularidades dos exemplares em 
questão. No entanto, podemos identificar semelhanças no entendimento comu-
nitário acerca da relevância patrimonial de ambos. 

O traço Moderno das edificações contrasta com o modelo local imaginado de 
bem edificado com interesse patrimonial e com o volumoso acervo Art Déco san-
ta-mariense, favorecendo a compreensão de tais obras como expressões projet-
uais contemporâneas e, por consequência, distantes do entendimento como pat-
rimônio cultural. Por isso, a ampliação do espectro local de forma a englobar as 
referências Modernistas é estratégica, especialmente para aqueles bens que estão 

alheios à proteção do Centro Histórico e/ou não possuem grande porte, como 
edifícios multifamiliares, por exemplo. 

Proporcionar iniciativas que estimulem novas significações ao patrimônio passa 
também por processos de constituição de novos sentidos. Para esta tarefa, en-
contram-se diferentes instituições aptas – escola, família e mídia, por exemplo. 
Elas são espaços onde é possível promover diálogo plural e crítico acerca do tema, 
favorecendo leituras críticas acerca dos discursos e dos patrimônios que se desta-
cam como “oficiais” para que, em um processo comunitário, seja possível constru-
ir/consolidar valorizações. Destes novos posicionamentos, estima-se uma relação 
capaz de reverter as expressões da atual relação entre sujeito e patrimônio cultur-
al – destrutivas, desvalorizadas e indiferentes aos bens culturais aqui debatidos e 
a tantos outros que guarnecem Santa Maria. 
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UM ESTUDO DOS 36 EX-
VOTOS OFERTADOS AO 
SENHOR BOM JESUS 
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RESUMO
Este trabalho trata de estudo realizado em 36 ex-votos confeccionados em pranchas 
de madeira e pintados, ofertados ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos no Santuário 
de mesma invocação em Congonhas/MG. Considerando a importância artística e 
histórica do acervo, foram realizados estudos sobre a composição formal, material 
e técnica e aprofundamento na iconografia dos Cristos (Bom Jesus de Matosinhos) 
que são apresentados nestes quadros devocionais. O acervo dos 36 ex-votos pertence 
a um conjunto de 89 quadros votivos que são tombados pelo SPHAN, atual IPHAN 
desde 1989 que datam entre o século XVIII ao século XX e estão acondicionados na 
Sala dos Milagres. 

Palavras-chave: Voto e Ex-voto; Bom Jesus de Matosinhos; Análise artística e técnica.
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Se o voto era uma maneira de aproximar o devoto ao seu santo de proteção de 
forma imaterial e simbólica, o ex-voto se tornava a ligação material direta entre 
estes dois extremos – o humano e o divino. O ex-voto é uma manifestação cultural 
anônima que se relaciona com um espaço sagrado e uma devoção específica, mas, 
ao mesmo tempo, com sistemas de crenças compartilhadas por um grupo social.

Visto as informações sobre o voto, ex-votos e seus significados, identificamos que 
inúmeras são as formas, suportes e manifestações para agradecer o ocorrido. 
Encontramos na literatura objetos que demonstram toda a simbologia religiosa 
como fragmentos em ceras, partes humanas artificiais, documentos diversos, 
livretos, fotografias, fitas coloridas, mechas de cabelo, cartas, chaves, maquetes, 
tijolos, cruzes, quadros, pinturas e principalmente as manifestações do homem 
barroco, os quadros em madeira.

Outro fator a ser considerado consiste na relação entre as festividades religiosas 
cristãs e os objetos ex-votivos. Identificamos que estes objetos são depositados 
em Sala de Milagres e templos religiosos durante as festividades religiosas, ou 
até mesmo os ex-votos são depositados em momentos paralelos ao período das 
festividades.

Em Congonhas/MG, grandes são as manifestações de religiosidade e peregrinação 
que envolvem a devoção ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Em pesquisa, cer-
tificamos que tal contextualização devocional se iniciou em 1757 através do mila-
gre ocorrido ao minerador português Feliciano Mendes que, em virtude de agra-
decimento, fixa no monte mais alto da cidade uma cruz devocional em madeira 
com pintura do Cristo, e podem ser registrados como uma das primeiras manifes-
tações materiais ofertadas ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos.

Em se tratando do conjunto tombado de 89 ex-votos[1] que estão expostos na 
Sala de Milagres no Santuário do Senhor Bom Jesus, foram identificados dentre 

[1]  Processo nº. 1.039 - T-80, inscrição nº. 548. Livro Belas-Artes, volume 2, folha 04 e 
inscrição nº. 486. Livro Histórico, volume 1, folha 84, de 29 de janeiro de 1981.

as representações religiosas, 36 ex-votos ofertados ao Senhor Bom Jesus de Ma-
tosinhos. Esta identificação foi apontada tomando como referência as inscrições 
presentes no objeto, bem como a visualização da pintura do Jesus Crucificado ou 
Bom Jesus presente neste acervo.

FIGURA 1 – Vista total da Sala dos Milagres em Congonhas/MG.

Foto: Autor, 2012.

Foram encontrados ex-votos confeccionados em prancha única de madeira com 
pintura decorativa, assim como ex-votos confeccionados em prancha única de 
madeira com pinturas decorativas e inserção de molduras pintadas.

Em se tratando do acervo em estudo identificamos inicialmente uma variação na 
técnica construtiva e pictórica. Observamos que os ex-votos não seguem uma reg-
ra pré-determinada ou um padrão estabelecido pelo artífice. 

Seguindo a análise referente à composição formal do acervo, apresentamos as 
considerações relativas à disposição esquemática da cena e seus eixos, presentes 
no objeto. Tal disposição é mencionada por SCARANO (2004, p. 43), onde a autora 
apresenta uma esquematização ilustrativa que compõe e elucida o entendimen-
to desta divisão espacial compositiva, tratando a mesma como um padrão a ser 
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seguido. Porém identificamos que esta composição não se manterá como regra 
e sim como exemplificação de apresentações das figuras ou personagens (santo, 
devoto e mensagem) apresentados neste contexto. Em se tratando do acervo dos 
36 ex-votos, tal característica não se torna cabível, visto que localizamos diferen-
ciações na disposição formal e tipológica da representação da cena.

FIGURA 2 – Divisão do ex-voto.

Fonte: SCARANO, 2004, p. 43.

Tomando como base dois ex-votos que tiveram perda das molduras e apresen-
taram excesso de tinta nas extremidades ao encaixe da moldura, conseguimos 
identificar que, inicialmente o artífice recortava a prancha em madeira, entalhava 
as molduras e as afixava na prancha (base) utilizando cravos e/ou colas. Após a 
montagem do suporte, era elaborada a pintura artística representativa e a pintura 
das molduras com técnicas pictóricas variadas. Neste contexto da técnica constru-
tiva e pictórica, podemos estabelecer três hipóteses relevantes:

- Na primeira hipótese identificamos, possivelmente, que o suporte em madeira 
(prancha + moldura) e a pintura eram confeccionados e elaborados pelo mesmo 
artífice, através de encomenda feita por algum devoto;

- Na segunda hipótese identificamos, possivelmente, que o suporte em madeira 
(prancha + moldura) era confeccionado por um artífice e a pintura artística era 
elaborada por outro artífice, através de encomenda feita por algum devoto;

- Na terceira hipótese identificamos, possivelmente, que o suporte em madeira 
(prancha + moldura) era confeccionado por um artífice e o mesmo vendido em 
festas religiosas. Após a compra deste suporte pelo devoto, a pintura representa-
tiva e decorativa era elaborada por algum artífice.

Em se tratando das análises dos 36 ex-votos ofertados ao Senhor Bom Jesus de 
Matosinhos e tomando como partido iconográfico o Senhor de Matosinhos, como 
mencionado por OLIVEIRA e CAMPOS (2010, p.160), CUNHA (1993, p. 130) e SCHE-
NONE (1998, p. 298-313), bem como os estudos levantados por MANIÉS, BARA-
TA e CALVO (2013, p. 28 e 29), foi identificado em nossas análises que as repre-
sentações do Senhor Bom Jesus de Matosinhos apresentadas nos ex-votos não 
seguem, em sua maioria, as características iconográficas da escultura entronizada no 
Santuário de Congonhas. 
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- Imagem em angulação em “T”; 

- Cabeça pendente para o lado direito; 

- Olhar divergente (olho direito direcionado para baixo e olho esquerdo direcionado para o alto); 

- Presença de 4 cravos e pés separados (2 mãos espalmadas e 2 pés); 

- Perizonium longo (lado direito até o joelho e lado esquerdo longo abaixo do joelho). 

FIGURA 3 - Senhor Bom Jesus de Matosinhos – Altar-mor / Congonhas / Levantamento 

Iconográfico.

Fonte: FALCÃO, 1958, p. 207

Visto o estudo realizado sobre as representações iconográficas do Jesus Crucifica-
do, observamos que no acervo dos 36 ex-votos o artífice representou o Bom Je-
sus de forma genérica, tomando como referência o conhecimento adquirido com 
relação ao Jesus Crucificado. 

Considerando a representação iconográfica e a imagem do Bom Jesus de Mato-
sinhos entronada no altar-mor do Santuário de Congonhas, é possível identifi-
car uma relação existente no ex-voto referente aos relatos do milagre ocorrido e 
outras situações adversas nos levam a crer que o voto foi pedido ao Senhor Bom 
Jesus de Matosinhos e desta maneira consideramos tal relação, mesmo não iden-
tificando a representação iconográfica precisa entre o estudo da escultura e as 
representações presentes no acervo.

Levando em consideração o estudo in loco de 06 ex-votos, do conjunto dos 36 
propostos e apresentados, desenvolvemos uma metodologia de pesquisa para 
avaliação e atualização de informações em se tratando da técnica construtiva, da 
técnica artística e dos registros de inscrição presentes no verso dos objetos. Tal 
pesquisa se deu através de estudo frente e verso dos objetos para elaboração de 
Fichas de Identificação e Diagnóstico objetivando comparar, confrontar e comple-
mentar dados com as Fichas elaboradas durante o processo de tombamento na 
década de 80.

FIGURA 4 – Ex-votos selecionados

Foto: Mauro Fernandes Barros, 2013.
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Visto a importância do acervo pesquisado e tomando como referência a publi-
cação do catálogo elaborado durante o processo de tombamento entre os anos 
1979 a 1981, apresentamos um novo catálogo dos 36 ex-votos ofertados ao Sen-
hor Bom Jesus de Matosinhos contendo figuras do acervo pesquisado, bem como 
apresentando este material como mais uma fonte de consulta sobre o acervo.

Acreditamos que ao desenvolver um estudo dos 36 ex-votos ofertados ao Senhor 
Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas/MG tentamos esclarecer efetivamente 
algumas lacunas existentes sobre o acervo em estudo, tanto pelas características 
técnicas construtivas, bem como o estudo iconográfico da representação do Bom 
Jesus de Matosinhos, alcançando, assim, os objetivos e respondendo às hipóteses 
levantadas e apresentadas nesta dissertação.
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RESUMO
Através do Decreto nº 3.551 de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial, incorporou-se a categoria Lugar como uma classificação de bens 
culturais. Esse registro se fará no Livro de Registro dos Lugares, onde poderão ser 
inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram 
e reproduzem práticas culturais coletivas. Lugares são espaços físicos imbuídos 
de significação cultural, acrescidos de valores e sentidos. Para tanto, a utilização 
desta categoria requer uma compreensão da unidade que agrega os referenciais 
culturais em suas diversas dimensões, como histórica e identitária dos espaços 
socioambientais dos principais elementos atribuído a esses bens. Considerando a 
abrangência da noção de Patrimônio Cultural Imaterial e os potenciais impactos 
ambientais causados por empreendimentos lineares, emerge a demanda por uma 
postura mais participativa da sociedade sobre as questões ligadas à concepção de 
meio ambiente, em especial, através dos processos de licenciamento ambiental. 
Empreendimentos lineares são segmentos de redes ou malhas dos projetos de 
infraestrutura, tais como, ferrovias, rodovias, gasodutos, oleodutos e linhas de 
transmissão. São estruturas de ocupação que se estendem por grandes áreas de 
extensão, ligando alguns pólos ou estações, que afetam diretamente diferentes 
compartimentos ambientais, por apresentarem caracterizações definidas e pontuais 
no espaço, devido aos seus traçados e determinação geográfica de instalação e 
operação. Desta forma, uma questão que se coloca é como a categoria de Lugar 
pode ser compreendida como ferramenta estratégica de reconhecimento de um bem 
cultural imaterial, contemplada e inserida como instrumento de verificação e análise 
dos potenciais impactos decorrentes de empreendimentos lineares em processo de 
licenciamento ambiental sobre o Patrimônio Cultural Imaterial. A ampliação desta 
discussão pode contribuir para que os estudos e relatórios de avaliação de impactos 
apresentem a categoria de Lugar como recurso metodológico a ser utilizado, 
inclusive, para proposição de medidas de salvaguarda frente aos impactos causados 
por esses empreendimentos.

Palavras-chave: : Patrimônio Imaterial; Lugar; Licenciamento
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Patrimônio Cultural Imaterial e a categoria de Lugar
O Patrimônio Cultural Imaterial se manifesta nos seguintes campos: tradições e 
expressões orais; expressões artísticas; práticas sociais, rituais e atos festivos; con-
hecimentos e práticas relacionadas à natureza e ao universo e técnicas artesanais 
tradicionais, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura - UNESCO. Transmitido de geração em geração e constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu meio ambiente, gerando 
um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover 
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 2014a).

De acordo com Abreu (2007, p. 267), o atual sentido de Patrimônio Cultural está 
relacionado a um “bem coletivo, um legado ou uma herança artística e cultural por 
meio dos quais um grupo social pode reconhecer enquanto tal”. Antes sinônimo 
de arte e erudição, a cultura agora transcende sua definição para o universo das 
práticas locais de simbolização e experimentação da realidade.

Neste sentido, contemporaneamente, a prospectiva do conceito de Patrimônio 
Cultural Imaterial é em direção ao futuro e não ao passado, com a insistente neces-
sidade de “salvar do esquecimento” as referencias para a construção da memória 
social. Visto que, de fato, a palavra de ordem é diversidade cultural e, mais do que 
salvar os bens culturais ou mais do que guardar os seus fragmentos (Abreu, 2007) 
trata-se de criar condições para que estes bens e seus detentores se promovam 
no porvir.

Podem ser considerados bens culturais de natureza imateriais as festas, cele-
brações, narrativas orais, danças, músicas, modos de fazer artesanais, ofícios e 
saberes, enfim, um conjunto de expressões culturais. A UNESCO, que considera a 
importância do Patrimônio Cultural Imaterial como fonte de diversidade cultural 
e garantia de desenvolvimento sustentável, o define, no Artigo 2 da Convenção 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, como “as práticas, represen-

tações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, os grupos e, 
em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu pat-
rimônio cultural” (UNESCO, 2003, p. 02).

Ao estudar os lugares, as festas, as religiões, as danças e a culinária, enquanto 
expressões do Patrimônio Cultural Imaterial, para Tempass (2006), a ênfase não 
deve ser posta, simplesmente, nos objetos e nas técnicas, mas sim nas relações 
sociais e simbólicas nas quais esses estão contidos, nos aspectos ideais e valor-
ativos. Desta forma, afirma Tempass (2006), que o Patrimônio Cultural Imaterial é 
uma “matéria viva”, um processo, e não um produto acabado.

Arantes (2008) faz referência ao Patrimônio Cultural Imaterial enquanto política de 
Estado, que é a atribuição de valor patrimonial a determinado artefato ou prática 
cultural feita em nome do interesse público, fundamentando-se no conhecimen-
to acadêmico e obedecendo a preceitos jurídicos e administrativos específicos. 
Neste sentido, os instrumentos de proteção ao Patrimônio Cultural Imaterial de-
vem mostrar-se aptos a assegurar a sua tutela, mesmo que, por vezes, este pro-
cesso se mostre complexo e trabalhoso, tendo em vista a natureza singular de 
seus bens (Aguinaga, 2006).

A presença do Patrimônio Imaterial é relativamente recente nas políticas de Pat-
rimônio Cultural, mas para Fonseca (2009), dever-se-iam traçar políticas inclusiv-
as para aproximar o patrimônio da cultura produzida no país. Segundo Arantes 
(2008), essas mudanças ainda desafiam as instituições de preservação, que há dé-
cadas dialogam apenas com ocupantes de postos de comando na administração 
pública ou com representantes da elite cultural e que o desafio que se apresenta é 
encontrar o ponto de equilíbrio entre essas forças, ou seja, construir a sustentab-
ilidade da preservação, atentando para os seus aspectos simbólicos, econômicos 
e socioambientais.

Especificamente ao campo do Patrimônio Cultural Imaterial a principal base legal 
é o Decreto Federal nº 3.551, de 04 de agosto de 2000 (Brasil, 2000), que propõe 
a inclusão de representantes da sociedade civil, possibilitando a inclusão de seg-
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mentos sociais e áreas da cultura até então excluídas do escopo das políticas 
públicas pertinentes (Vianna e Teixeira, 2008) e entre as partes legítimas para pro-
por a inscrição, nos livros de Registro, de um bem cultural de natureza imaterial.

Para Vianna e Teixeira (2008, p. 123), idealmente, o Decreto Federal nº 3.551 tra-
ta-se de uma diretriz para política pública potencialmente inclusiva e transforma-
dora, “na medida em que objetiva não os produtos culturais em si (materialização), 
mas os seres humanos concretos, ou seja, os agentes, e as condições e processos 
objetivos de produção e reprodução dos tais bens culturais patrimonializáveis”.

Com a aprovação do Decreto Federal nº 3.551, que instituiu o registro de bens 
culturais de natureza imaterial que constituem Patrimônio Cultural e cria o Pro-
grama Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), descortinou-se, assim, um novo 
panorama que alterou radicalmente a visão sobre as bases legais no campo do 
Patrimônio Cultural do país. A criação do PNPI, segundo Abreu (2007), institui dois 
mecanismos de valorização dos chamados aspectos imateriais do Patrimônio Cul-
tural: o inventário dos bens culturais imateriais e o registro daqueles considerados 
merecedores de uma distinção por parte do Estado. O parágrafo 2 º do Artigo 1º do 
referido Decreto menciona que a inscrição num dos livros de registro – quais se-
jam: Livro dos Saberes, das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares 
– terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância 
nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.

Destaca-se que foi através do Decreto Federal nº 3.551, que incorporou-se a cat-
egoria Lugar como uma classificação de bens culturais. Esse registro se fará no 
Livro de Registro de mesmo nome, onde poderão ser inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas 
culturais coletivas. Ademais, segundo Teixeira (2015), um elemento importante 
para a compreensão da categoria diz respeito a sua unidade (sem necessaria-
mente haver uma contiguidade espacial).

Nesse sentido, diversas composições são possíveis, como um bairro, um conjunto 
de prédios, uma zona de mata, uma casa, uma cavidade natural, um campo de 

futebol. Como Lugar se pode entender “um conjunto de fontes de água em uma 
região ou de caminhos que estejam relacionados entre si, pois, mesmo não estan-
do em contato físico direto, o valor cultural de cada um apenas se constituiria no 
interior do conjunto” (Teixeira, 2015).

Segundo Teixeira (2015), Lugares são espaços físicos imbuídos de significação cul-
tural, acrescidos de valores e sentidos. Para tanto, a utilização desta categoria re-
quer uma compreensão da unidade que agrega os referenciais culturais em suas 
diversas dimensões, como histórica e identitária dos espaços socioambientais dos 
principais elementos atribuído a esses bens. 

Os Lugares são aqueles que possuem sentido cultural diferenciado 
para a população local, onde são realizadas práticas e atividades 
de naturezas variadas, tanto cotidianas quanto excepcionais, tanto 
vernáculas quanto oficiais. Podem ser conceituados como lugares focais 
da vida social de uma localidade, cujos atributos são reconhecidos e 
tematizados em representações simbólicas e narrativas, participando da 
construção dos sentidos de pertencimento, memória e identidade dos 
grupos sociais (IPHAN, 2014b).

Nesse processo, a categoria Lugar se consolidou como forma de compreender 
um referencial cultural especializado, segundo Teixeira (2015), e desse modo, a 
categoria diz respeito a um recorte espacial dotado de significação cultural e social 
expressas no tempo presente por meio da relação que pessoas e grupos estabele-
cem com ele. Ou seja, nesta concepção de lugar estão implícitos os laços sociais 
que o conformam.

Um lugar como bem cultural deve ser caracterizado por sua dimensão física e so-
cial, já que, segundo Nór (2013), há que se considerar as pessoas e os seus modos 
de vida. Além deste aspecto, o lugar está intimamente associado ao mundo dos 
valores, mesmo que imaginários e simbólicos, sendo um elemento constitutivo 
dos grupos sociais, desempenhando um papel na estrutura dos indivíduos (NÓR, 
2013). “Guardamos os lugares em nossas lembranças e emoções, podemos iden-
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tificá-los com afetos e experiências de vida, o que faz com que os lugares com-
pareçam na formação complexa das personalidades humanas” (NÓR, 2013).

O conceito de lugar expressa uma clara identificação com grupos sociais 
definidos, contextualizando suas atividades. Os lugares são constituídos 
por diferentes atores sociais, tanto por aqueles que os criam e habitam, 
como por aqueles que os visitam, todos participando ativamente da 
construção de seu sentido. O lugar pode ser compreendido como a 
espacialização das relações sociais, sendo que todas elas interagem com 
a história acumulada do lugar e com o que lhe é externo (NÓR, 2013).

Deste modo, de acordo com Nór (2013), a identidade dos lugares remete a dois 
aspectos importantes: está vinculada ao sujeito, às suas memórias, concepções, 
interpretações, às suas ideias e a seus afetos, sendo capaz de trazer sentimentos 
de segurança e bem-estar ao indivíduo; e, pode emanar do próprio lugar, que se 
manifesta como seu “espírito”, sendo possível reconhecê-lo e vivenciá-lo.

Fica evidente que a dimensão histórica e identitária dos espaços naturais e sociais 
são os principais elementos de atribuição de valor. Por outro lado, os elementos 
materiais que os compõem, as pedras e lajes, as barracas da feira, o artesanato 
e o gado ocupam um lugar central no valor atribuído a esses bens. A espacial-
ização opera como uma unidade que agrega os referenciais tangíveis e intangíveis 
e estes existem de determinado modo porque se realizam naquele espaço. Por 
fim, segundo Teixeira (2015) essa é a dimensão múltipla que a categoria de Lugar 
procura abranger.

Patrimônio Imaterial no Licenciamento Ambiental em 
Nível Federal
Conceitualmente, considera-se o processo de licenciamento ambiental um pro-
cedimento administrativo, ou seja, uma seqüência de atos que resultará na con-
cessão ou não de licenças ambientais, que contem medidas e ações para prote-

ger o meio ambiente em virtude de futuras ou já ocorridas intervenções que nele 
causem algum tipo de impacto.

Tendo em vista que o patrimônio cultural integra o conceito amplo 
de meio ambiente, obviamente que todos os impactos sobre os bens 
culturais materiais e imateriais devem ser devidamente avaliados para 
se averiguar a viabilidade do empreendimento [...]. Em razão disso, 
podemos afirmar que o processo de licenciamento ambiental é um 
instrumento de acautelamento e proteção também do patrimônio 
cultural (Miranda, 2009, p. 01).

Neste sentido, o licenciamento ambiental é uma obrigação legal, prevista no Arti-
go 10º da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Brasil, 1981); na Resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 
1986 (CONAMA, 1986); no Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990 (Bra-
sil, 1990); e na Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (CONAMA, 
1997).

De acordo com a Lei Federal nº 6.938, o licenciamento ambiental é um instru-
mento da Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA, de modo que sua princi-
pal função é conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio 
ambiente. Assim sendo, o licenciamento ambiental é o instrumento que o poder 
público possui para controlar a instalação e operação das atividades geradoras de 
impacto ambiental.

Ademais, a Lei Federal nº 6.938 estipula que é obrigação do empreendedor buscar 
o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do 
planejamento de seu empreendimento e instalação até a sua efetiva operação. 
Destaca-se que a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), no parágrafo 1º, Inci-
so IV, de seu Artigo 225, também determina que o poder público está obrigado a 
exigir estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de degradação ambiental.
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A Resolução CONAMA nº 001 de 1986 traz um rol das atividades em que são 
obrigatórias a apresentação do Estudo do Impacto Ambiental - EIA e seu respecti-
vo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, sendo algumas delas: extração e trat-
amento de minerais; obras civis; transporte, terminais e depósitos; incluindo os 
empreendimentos tipo lineares, melhor descritos a seguir.

Segundo o Artigo 1º, Inciso I da Resolução CONAMA nº 237, o licenciamento ambi-
ental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 
nas respectivas esferas Federal, Estadual ou Municipal, licencia a localização, in-
stalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades que utilizem re-
cursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Essa obrigação é compartilhada pelos órgãos Federais, como partes integrantes 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. O órgão executor da política 
ambiental nacional é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis - IBAMA, criado através da Lei Federal nº 7.735, de 22 de fevereiro 
de 1989 (Brasil, 1989), que tem como principais atribuições exercer o poder de 
polícia ambiental, executar ações da política nacional de Meio Ambiente, relativas 
ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de 
uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, 
dentre outras.

O processo de licenciamento é composto por etapas distintas, sendo elas repre-
sentantes de uma licença concedida, quais sejam: a licença prévia - LP, de insta-
lação - LI e de operação - LO. A LP é concedida na fase preliminar do planejamento 
do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, ate-
stando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação. Já a LI autoriza 
a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 
controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determi-

nante, e a LO autoriza a operação do empreendimento ou atividade, após a ver-
ificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, como as 
medidas de controle ambiental e condicionantes determinantes para a operação.

O EIA/RIMA é um estudo multidisciplinar que avalia os possíveis impactos ambi-
entais, ampliação ou alteração de atividade que possa degradar o meio ambiente 
nas áreas de estudo e influência do empreendimento. A já mencionada Resolução 
CONAMA nº 001, que define as situações e estabelece os requisitos mínimos e 
condições para elaboração do EIA/RIMA, diz no seu Artigo 6º que nos estudos do 
meio socioeconômico devem ser incluídos estudos relativos ao Patrimônio Cul-
tural, sendo eles: estudos aos sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 
culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 
recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

“Entretanto, apesar da expressa previsão legal, percebe-se que na maioria das 
vezes os estudos de impacto ambiental negligenciam a análise dos impactos neg-
ativos causados aos bens culturais, relegando-os a uma condição de segunda im-
portância”, nos diz Miranda (2009, p. 02). E foi neste contexto que em 2015, o IPH-
AN publicou a Instrução Normativa n° 001, de 25 de março de 2015 (IPHAN, 2015), 
que por sua vez, surgiu a partir da necessidade de normatização do estabelecido 
na Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 (Brasil, 2015).

De acordo com a Instrução Normativa n° 001 de 2015, cabe ao IPHAN dar parecer 
em relação a intervenção em bem cultural acautelado em âmbito federal, consid-
erando a área de influência direta - AID da atividade ou do empreendimento, para 
os fins da análise de processos de licenciamento ambiental, aqueles registrados, 
nos termos do Decreto n°3.551, de 4 de agosto de 2000.

Contudo, inclui a possibilidade de mensuração de impactos sobre bens culturais 
que estejam em processo de registro ao indicar, no 2º parágrafo do Artigo 10, que 
o IPHAN informará no Termo de Referência Específico “a existência de processos 
que estejam devidamente instruídos, mas ainda não concluídos”. Na Subseção II 
– “Da avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados” 
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– da Seção II “Da avaliação de impacto aos bens acautelados de âmbito federal”, 
são apresentados os itens que devem conter no Relatório de Avaliação de Impacto 
aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados presentes na AID do em-
preendimento.

Considerando a abrangência da noção de Patrimônio Cultural Imaterial e os po-
tenciais impactos ambientais causados por grandes empreendimentos, em espe-
cial neste artigo sobre os empreendimentos lineares, emerge a demanda por uma 
postura mais participativa da sociedade sobre as questões ligadas aos processos 
de licenciamento ambiental, ao conceito mais amplo de meio ambiente e aval-
iação de impactos.

Ressalta-se papel fundamental das equipes técnicas de pesquisas que elaboram 
os relatórios de avaliação de impactos sobre bens de natureza imaterial, para in-
vestigarem as referências de lugares e os sujeitos locais onde estão previstos os 
empreendimentos em questão, para que sejam alvo e participantes das etapas 
de definição, identificação, análise e elaboração dos estudos que irão compor os 
processos de licenciamento ambiental. De maneira que os detentores possam 
identificar quais são os lugares de referência cultural e de que maneira podem ser 
potencialmente afetados pelos impactos dos empreendimentos.

Empreendimentos Lineares e a Avaliação de Impactos 
ao Patrimônio Imaterial
Empreendimentos lineares são segmentos de redes ou malhas dos projetos de 
infraestrutura, tais como, ferrovias, rodovias, gasodutos, oleodutos e linhas de 
transmissão. São estrutura de ocupação que se estendem por grandes áreas de 
extensão, ligando alguns pólos ou estações, que afetam diretamente diferentes 
compartimentos ambientais, por apresentarem caracterizações definidas e pon-
tuais no espaço, devido aos seus traçados e determinação geográfica de insta-
lação e operação.

Destaca-se que, esta conformidade física no espaço de caracterização destes tipos 
de empreendimentos, requerem, portanto, maior esforço e dedicação de pesqui-
sa dos técnicos envolvidos na elaboração e análise (sejam eles parte dos órgãos 
competentes ao licenciamento, como IBAMA e principalmente IPHAN, ou consul-
torias dos empreendedores), pois a eminência de se identificar conflitos de sobre-
posição e potencial ocorrência de impactos com a categoria de Lugar é potente.

Segundo Rangel e Bueno (2016), apesar da importância para locomoções e rep-
resentam um sistema de transporte de pessoas e matérias primas, seja de en-
ergia ou de produtos comercializáveis, estes tipos de empreendimentos lineares 
causam impactos ambientais durante sua instalação e no seu funcionamento. 
Neste sentido, o esclarecimento do conceito sobre tais tipos de empreendimen-
tos faz-se, portanto, necessário devido a importância econômica e comercial que 
revestem, sempre em vias de desenvolver ideias para sua expansão e melhor 
aproveitamento com fins lucrativos (Rangel e Bueno, 2016).

Segundo Dodde (2012), todos têm a característica de cruzar “diferentes compar-
timentos geográficos com ocupações distintas” gerando impactos ambientais, 
econômicos, culturais e sociais. Além disso, cada tipo de empreendimento linear 
tem características próprias que afetam o meio de maneira diferente, de forma 
que os impactos relacionados podem ser mais ou menos intensos, dependendo 
do empreendimento em questão.

Segundo Dodde (2012), esses empreendimentos lineares têm a característica de 
estarem presentes por grandes extensões e alcançarem longas distâncias apesar 
de ocuparem uma faixa territorial relativamente estreita em cada local por que 
passam. A necessidade de transportar materiais e energia a grandes distâncias 
favoreceu o surgimento dessa classe de empreendimentos, afetando de diversas 
maneiras o meio socioambiental em diferentes regiões, já que a interligação de 
diferentes áreas favorece o contato entre diferentes culturas.

Desta forma, uma questão que se coloca é como a categoria de Lugar pode ser 
compreendida como ferramenta estratégica de reconhecimento de um bem cul-
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tural imaterial, contemplada e inserida como instrumento de verificação e análise 
dos potenciais impactos decorrentes de empreendimentos lineares em processo 
de licenciamento ambiental sobre o Patrimônio Cultural Imaterial.

Neste contexto, seria uma ferramenta já que agrega a dimensão múltipla do bem 
cultural de natureza imaterial, dando sentido e agregando a completude do bem 
no seu ambiente, já que “deslocado” do seu lugar perde o seu valor total. Ade-
mais, não é a condição física stritu, mas o que este “onde” representa e significa 
para quem pratica, para a coletividade, para a política pública e instrumentos de 
preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro, mas para a sociedade e 
gerações futuras como um todo.

Surge então a importância dos trabalhos de campo e verificação in loco dos traça-
dos destes tipos de empreendimentos lineares e não apenas na observação e 
definição cartográfica e geométrico (linear) e por imagens de satélite (j´s q pos-
suem grandes extensões), mas pela busca acurada junto aos detentores sobre 
estes “Lugares”. A partir de uma perspectiva etnográfica, buscar o conhecimento e 
caracterização das práticas culturais a partir de estudos acerca deles, mas, princi-
palmente, pelos discursos de autorreconhecimento dos detentores inseridos nos 
contextos sociais e culturais. O intuito é evidenciar visões e pontos de vista dos 
detentores mesmo que, em alguns casos, eles não soubessem especificar de que 
maneira suas manifestações eram (ou poderiam ser) impactadas pelos empreen-
dimentos lineares.

Considerações Finais
Após a compilação das questões que envolvem o patrimônio cultural imaterial e as 
considerações das bases legais e dos instrumentos relativos ao licenciamento am-
biental, fica expressiva a necessidade de se incorporar a estes processos diretrizes 
e critérios que tratem do campo da avaliação de impactos aos bens de natureza 
imaterial.

Sabe-se que preservar e salvaguardar o patrimônio cultural envolve questões mui-
to complexas como, o poder público e suas políticas públicas, interesses do capital 
de segmentos mais favorecidos da sociedade, mas mesmo assim, deve-se pensar 
em alternativas e embasamentos legais que criem novos instrumentos que am-
pliem as discussões sobre o campo do patrimônio cultural imaterial.

Para Fonseca (2009), não basta uma revisão dos critérios adotados pelas insti-
tuições que têm o dever de fazer com que a lei seja aplicada. É necessária uma 
mudança de procedimentos, com o propósito de abrir espaços para maior partic-
ipação da sociedade no processo de construção e de apropriação de seus bens 
culturais.

Por fim, ressalta-se a necessidade de aprofundar os conhecimentos e críticas so-
bre os processos de licenciamento ambiental no campo do patrimônio cultural 
imaterial, já que este campo é ainda muito recente. Pois é como Vianna (2005, 
p. 13) enfatiza “a mobilização na sociedade é condição fundamental para que 
qualquer legislação e política pública tenha eficácia, pois Estado e sociedade são 
co-responsáveis na proteção do patrimônio nacional”.

A ampliação desta discussão pode contribuir para que os estudos e relatórios 
de avaliação de impactos apresentem a categoria de Lugar como recurso met-
odológico a ser utilizado, inclusive, para proposição de medidas de salvaguarda 
frente aos impactos causados por esses empreendimentos.

O critério técnico utilizado para caracterizar os potenciais impactos tem como 
alusão o conceito de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que é um processo de 
coleta de informações, análises e predições, destinadas a identificar, interpretar, 
prevenir e comunicar os possíveis efeitos de um empreendimento sobre o meio 
ambiente e as práticas culturais. 

Para o Patrimônio Cultural Imaterial, não existem, amplamente difundidas em 
bibliografias, modelos ou indicações de matrizes de avaliação de impactos sobre 
bens culturais registrados e em processo de registro. Os métodos de avaliação de 
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impacto ambiental servem de referência nos estudos para se determinar de forma 
mais precisa a significância de uma alteração ambiental. Assim como são usados 
para padronizar e facilitar a abordagem dos meios físico, biótico e socioeconômi-
co, que em geral levam em consideração vários aspectos. Uma outra questão 
na utilização de matrizes de avaliação de impacto é a subjetividade do técnico 
(pesquisador) na avaliação dos impactos ambientais, ficando ao seu critério a pon-
tuação de importância e magnitude e ainda as inter-relações entre os impactos.

Neste sentido, em especial com base no conceito e delineamentos que a categoria 
de Lugar fornece, acredita-se que o uso de um método mais espontâneo a partir 
do conhecimento empírico da equipe técnica no assunto, pode proporcionar uma 
avaliação de impactos de forma simples, objetiva e de maneira dissertativa. Ade-
mais, uma matriz de avaliação de impactos, pode ser um método não aplicável e 
coerente para avaliação de bens de natureza imaterial.

Para tanto, enfatiza-se a necessidade de uma percepção contextualizada e de 
cunho etnográfico, que implique realizar visitas in loco por parte da equipe de 
pesquisa aos detentores das práticas culturais nas áreas de influência dos em-
preendimentos lineares. Essa estratégia permite obter dados mais consistentes 
sobre a realidade dos grupos e, consequentemente, identificar e analisar possíveis 
impactos ao patrimônio imaterial.

A escuta apurada da fala dos entrevistados sobre as dinâmicas dos bens culturais 
acautelados pelo IPHAN, registrados ou em processo de registro, é essencial para 
avaliar o grau de impacto em relação ao empreendimento. Cumpre ressaltar, tam-
bém, os fatos e situações não ditas pelos detentores, mas captadas pelo pesqui-
sador durante as observações realizadas nas visitas in loco. Portanto, a ênfase nos 
diálogos dos entrevistados e as observações efetuadas pelos pesquisadores de 
campo contribuíram para definir a ocorrência potencial ou não de impactos cau-
sados pelos empreendimentos lineares.
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RESUMO                                                                                                                                 
O presente artigo consiste na análise de uma proposta de Requalificação Urbana 
no centro do município de Teresina, capital do estado do Piauí, no trecho da Orla 
do Rio Parnaíba delimitado entre as Praças Marechal Deodoro e Da Costa e Silva. O 
perímetro destacado como objeto de discussão tem inestimável valor patrimonial 
para a cidade, uma vez que o Rio Parnaíba se configura como um dos elementos 
responsáveis pela escolha do local de implantação da capital, fundada em 1852. 
Ele também funcionou intensamente como meio de transporte, além de sua Orla ter 
desempenhado papel ativo na vida da população – protagonizando hábitos culturais, 
tal como a reunião de lavadeiras que iam lavar suas roupas nas águas do Rio. As 

praças, por sua vez, eram os principais pontos de encontro e de atividades sociais 
desde o início da cidade. A Praça Marechal Deodoro concentra no seu entorno os 
principais prédios históricos de Teresina e a Praça Da Costa e Silva é o exemplar 
mais significativo do paisagismo moderno de Burle Marx no Piauí, compondo, então, 
paisagens culturais e ambientais indispensáveis no contexto urbano do município 
e do estado. Entretanto, o cenário atual do centro carrega inúmeras problemáticas 
nos setores de mobilidade, moradia, segurança, patrimônio, economia e vegetação, 
ocasionados inicialmente pelo fenômeno de espraiamento urbano, comum no Brasil 
a partir de meados do século XX, que desencadeou a perda da multipolaridade da 
área. O poder público concede poucos investimentos para reverter a situação, que 
se torna mais grave com o passar do tempo. Caso nenhuma medida seja tomada a 
tendência é de que a região se torne abandonada e marginalizada. A fim de impedir 
essa realidade, o presente trabalho tem como objetivo discutir a importância de uma 
Requalificação Urbana na Orla do Rio Parnaíba e no seu entorno, julgando a medida 
como fundamental e urgente para a permanência desses marcos na memória e no 
cotidiano dos teresinenses. Para tanto, é preciso entender o histórico e a situação 
atual da área, bem como os motivos que levaram às suas alterações. Além disso, é 
fundamental uma análise geral do funcionamento do perímetro estudado, para que 
se crie alternativas que atendam efetivamente às necessidades, melhorando a vida 
da coletividade e enaltecendo os patrimônios da cidade. A coleta de dados foi feita 
através de pesquisas bibliográficas, documentais, históricas e iconográficas, além de 
visitas à região em diferentes turnos e dias da semana. Este artigo visa contribuir com 
o aumento de qualidade do espaço público do município e garantir a preservação da 
identidade cultural teresinense através da Requalificação de um Patrimônio Urbano 
essencial para a história de Teresina.

Palavras-Chave: Requalificação Urbana; Patrimônio; Teresina.
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Introdução
A cidade de Teresina foi fundada em 1852 para ser a nova capital do Estado do 
Piauí, na confluência de dois rios, Parnaíba e Poti. A importância de transferir a 
capital ao novo local escolhido era justificada pela proximidade com o mar, pela 
possibilidade de navegação pelo Rio Parnaíba, além das áreas férteis para agricul-
tura (BRANDÃO, 1995). 

Ela foi a primeira capital brasileira planejada e teve como modelo de ocupação um 
traçado geométrico e ortogonal, com suas ruas paralelas partindo do Rio Parnaí-
ba, a oeste, e seguindo ao Rio Poti, a leste, contendo um total de cem quarteirões 
(LIMA, 2011). Destes, trinta foram destinados a logradouros ou prédios públicos 
que deveriam se situar no entorno da Igreja Matriz, na antiga Praça da Constitu-
ição, atual Praça Marechal Deodoro. Popularmente conhecida como Praça da Ban-
deira, ela foi o primeiro e o principal núcleo histórico da cidade, confundindo-se 
com a própria história de Teresina. 

O Rio Parnaíba nasce no limite entre os estados do Piauí, Maranhão e Tocantins, 
com o nome de Riacho Água Quente (BAPTISTA, 1981). Sua bacia hidrográfica e de 
seus afluentes têm área total de 344.112 quilômetros quadrados e se encarrega 
por 99% da drenagem do Piauí, 19% do Maranhão e 10% do Ceará (EPE, 2005). Por 
esta razão, é o rio mais importante para todo o Estado do Piauí.

Antigamente o Rio Parnaíba era amplamente utilizado como alternativa para o 
transporte fluvial - meio de locomoção econômico e não poluente - e desempen-
hava papel ativo na vida dos teresinenses. Havia, por exemplo, comerciantes na 
beira do rio e lavadeiras que iam lavar roupas no local, indicando a existência de 
hábitos culturais que nasceram lá e se tornaram característicos da região. 

Figura 1 – Lavadeiras no Rio Parnaíba. 

Fonte: página no Facebook “Teresina Meu Amor”.

Por sua vez, a Praça da Bandeira e o seu entorno foram o primeiro núcleo de 
povoação de Teresina e abrangia os seus principais prédios, tais como, a Igreja; 
o Mercado Central; a sede do Governo e Tesouro Provincial, que hoje são as ed-
ificações históricas mais representativas para a cidade. A área recebia as mais 
notáveis atividades de cunho laico e religioso, além de espaço cívico e local de 
passagem, por estar situada no centro dos principais órgãos administrativos, reli-
giosos e culturais da época (ANJOS E SOARES, 2010). Apesar de ser a protagonista 
dos encontros e das atividades sociais da capital, a Praça não recebia atenção do 
Governo, que só aconteceu no século XX, com o plano de modernização dos es-
paços públicos de Teresina.  

Ao longo do tempo a Praça foi sofrendo alterações, dentre elas, o seu cercamen-
to, que mudou a sua relação com o espaço e a implantação do novo prédio do 
Ministério da Fazenda, com uma arquitetura que se difere das demais do entorno. 
Além destas, a construção do Shopping da Cidade, um edifício localizado entre a 
Praça e o Rio Parnaíba, quebrando a relação entre os dois e funcionando como 
uma barreira visual. A zona se configura atualmente como econômica e social-
mente conflituosa. Essas alterações, assim como o tráfego ao redor da Praça, são 
consideradas os responsáveis por esses conflitos (ANJOS E SOARES, 2010).
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Figura 2 – Largo Deodoro da Fonseca: O Primeiro Núcleo de Teresina.

Fonte: página no Facebook “Teresina Meu Amor”.

Até o final da década de 1970 existia uma lagoa no centro de Teresina chamada 
Lagoa da Palha de Arroz, quase na beira do Rio Parnaíba. Ela acarretava constantes 
alagamentos na região, pois seu escoamento natural foi barrado pela construção 
da Avenida Maranhão. Decidiu-se aterrar a Lagoa, prática comum antes da con-
sciência ambiental, e mudar seu entorno – que era de casas simples de taipa, con-
sideradas destoantes à realidade do progresso. Assim, propuseram a construção 
de uma Praça no local, a Praça da Costa e Silva. 

A Praça Da Costa e Silva teve o projeto de paisagismo elaborado por Roberto Burle 
Marx, o paisagista brasileiro mais reconhecido nacional e internacionalmente e 
foi consagrada como o exemplar mais significativo do seu paisagismo moderno 
no Piauí. Inicialmente a Praça se tornou um cartão-postal de Teresina, funciona-
ndo como área de lazer para a população e escolhida para a celebração de da-
tas comemorativas importantes. Entretanto, com a mudança do perfil da área de 
residencial para comercial, aos poucos ela foi perdendo o fluxo de visitantes e 
hoje está completamente descaracterizada e é palco de violência e de ação dos 
vândalos. 

No Brasil, a transição da economia agrária para urbano-industrial foi responsável 
por uma expansão horizontal de assentamentos informais, decorrentes da imi-

gração em massa que as cidades não conseguiram comportar (Ferrari; Tonucci, 
s/d). Teresina, que seguiu as tendências gerais do país, também sofreu esse pro-
cesso conhecido como espraiamento urbano, fenômeno que foi responsável por 
uma descentralização da cidade. 

À medida que a população saiu da área central para ocupar os bairros periféricos 
em expansão, a paisagem do centro passou por significativas mudanças. Original-
mente o centro histórico de Teresina era essencialmente residencial e passou a se 
restringir a comércio e serviços. Em reação à essa realidade, comum em todo o 
país a partir de meados do século XX, surgiram diversas práticas de revitalização 
de centros a fim de preservar seus patrimônios culturais e de reaproximá-los da 
coletividade. 

Ao contrário de cidades que tiveram seus centros total ou parcialmente abando-
nados e marginalizados, como a região que hoje acomoda a Cracolândia em São 
Paulo, o centro de Teresina ainda tem movimentação. Entretanto, os processos 
sociais, políticos, econômicos e culturais existentes em outros bairros tiveram re-
flexos na região, que atualmente sofre com a perda de sua multipolaridade. Ela 
acarreta intenso fluxo de pessoas apenas durante o dia, enquanto no turno da 
noite e nos finais de semana a área se torna deserta. Isso gera insegurança para 
os moradores e afasta possíveis novos residentes e pessoas que têm o direito 
de desfrutar desse espaço público indispensável cultural e historicamente para a 
capital.

Sabe-se que a situação se torna mais grave com o passar do tempo, pois não há 
investimentos suficientes do poder público que revertam o quadro. Ele precisa ser 
repensado no que diz respeito aos setores de mobilidade, moradia, segurança, 
patrimônio, economia e vegetação, uma vez que a sua configuração é a mesma e 
a realidade e a dinâmica da cidade mudaram. “Rastrear, medir e sentir as transfor-
mações presentes que estão cristalizadas e sedimentadas em marcas do passado. 
É preciso (des) construir a cidade exercitando a capacidade de intervir no pre-
sente.” (FAÇANHA, 2002, p. 232). É válido lembrar que os gastos da administração 
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com essa adaptação serão inferiores aos gastos para levar toda a infraestrutura 
necessária para expandir a cidade. 

Como o centro de Teresina é muito extenso, o presente trabalho irá limitar sua 
zona de estudo à Orla do Rio Parnaíba e seu entorno – delimitado pela autora en-
tre as Praças Marechal Deodoro e Da Costa e Silva. Ele tem como objetivo discutir 
a importância de uma Requalificação Urbana na área, julgando a medida como 
fundamental e urgente para a permanência desses marcos na memória e no 
cotidiano dos teresinenses. Para tanto, é preciso entender o histórico e a situação 
atual da área, bem como os motivos que levaram às suas alterações. Além disso, 
é fundamental uma análise geral do funcionamento do perímetro estudado, para 
que se crie alternativas que atendam efetivamente às necessidades, melhorando 
a vida da coletividade e enaltecendo os patrimônios da cidade.

A coleta de dados foi feita através de pesquisas bibliográficas, documentais, 
históricas e iconográficas, além de visitas à região em diferentes turnos e dias 
da semana. Este artigo visa contribuir com o aumento de qualidade do espaço 
público do município e garantir a preservação da identidade cultural teresinense 
através da Requalificação de um Patrimônio Urbano essencial para a história, cul-
tura e paisagem de Teresina.

Rios Urbanos e sua relação com as Cidades
Os rios eram fonte de água potável para os homens e animais, por isso essenciais 
para a formação das cidades. Além disso, eram utilizados por civilizações antigas 
como forma de se defender dos ataques inimigos e como via de mobilidade da so-
ciedade, permitindo o deslocamento de mercadorias e de pessoas. A urbanização 
trouxe o conceito de rios urbanos que “são aqueles que modificam e são modifi-
cados em sua inter-relação com as cidades. E, a partir dessa interação, surge algo 
que é, ao mesmo tempo, natural e cultural, orgânico e artificial, sujeito e objeto. 
Algo híbrido porque não é mais natural, mas também não se transformou a ponto 
de deixar de carregar em si a natureza” (ALMEIDA E CARVALHO, 2009, p. 2). 

Este hibridismo constrói uma história e uma relação singular do rio com a cidade, 
que deve ser entendida e valorizada pois o rio tem um relevante valor de identi-
dade. Entretanto, os rios presentes nas áreas urbanas têm sido vistos, na maioria 
dos casos, como um fator negativo. Eles são acusados de serem obstáculos para 
o crescimento físico das cidades, além de serem associados ao mau cheiro e às 
inundações (GORSKI, 2010). 

Relaciona-se a esse fato a teoria de que quando o rio passa pelas urbes recebe tudo 
o que a população descarta (ALMEIDA E CORRÊA, 2012). Dessa forma, ele se torna 
cada vez mais desvalorizado e muitas vezes passa a ser negado pela população 
“exercendo apenas a funcionalidade de articulação viária e, em casos extremos, 
o limite da área urbana, sendo então relegado ao “fundo” da cidade” (MENEZES, 
2007, p. 2). A consequente degradação desse bem é um dos principais motivos 
pelo qual o país enfrenta problemas de abastecimento de água (REBOUÇAS, 2006) 
mesmo possuindo a maior reserva de água doce do planeta (ASSAD, 2013). 

Uma cidade que deseja ter um sistema eficiente de espaços livres públicos deve 
evitar a destruição e comprometimento de seu equilíbrio ambiental. É preciso 
preservar o seu patrimônio natural e possibilitar o reencontro das pessoas com a 
natureza (GOMES E CHIESA, 2006) uma vez que a melhoria ambiental tem grande 
responsabilidade na formação da identidade cultural de espaços públicos de qual-
idade.

Considerando que os rios que se localizam em zonas centrais das cidades incorpo-
ram imediatamente a paisagem urbana e, assim, o imaginário coletivo (MENEZES, 
2007) é possível afirmar que o Rio Parnaíba, em Teresina – outrora fundamental 
para a fundação e para a perpetuação da cidade – se encaixa nesse quadrante e 
deve ter o prestígio e reconhecimento recuperados. 

Apesar de já ter havido programas para tentar requalificar o centro de Teresi-
na, existem poucos resultados no desenvolvimento de políticas públicas para 
essa área. O Projeto “Beira de Rio, Beira de Vida”, por exemplo, fez a proposta 
de uma requalificação paisagística das margens do Rio Parnaíba, com a intenção 
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de preservar a mata ciliar, realizando o plantio da flora nativa, e de ordenar as 
atividades ribeirinhas (TERESINA, 2002) e foi o eixo do plano com menos resolu-
tividade. A paisagem urbana da região foi totalmente modificada com o passar do 
tempo – existindo barreiras visuais que impedem a reaproximação física e afetiva 
da população ao rio. 

Paisagem Cultural: a importância dos espaços públicos 
na construção de identidade
Para entender o termo “Paisagem Cultural”, que surgiu no século XX, é preciso 
compreender primeiramente o conceito de paisagem. No campo da Arquitetura, 
a paisagem é vista como o resultado da organização espacial incorporada à ex-
pressão humana – são os aspectos materiais e imateriais aliados aos simbólicos, 
da subjetividade humana. A paisagem cultural é de extrema importância para a 
compreensão do meio no qual o ser humano está inserido, uma vez que é um 
espaço delimitado modificado por ele, criando expressões incorporadas à arquite-
tura (FONTENELE; LOPES; MELO; NETO, 2012).

Segundo a Portaria de número 127/09, a Paisagem Cultural Brasileira é definida 
como “uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de 
interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana impri-
miram marcas ou atribuíram valores” (CARTILHA PAISAGEM CULTURAL – IPHAN, 
2009). Este é o mais novo instrumento de preservação do patrimônio cultural bra-
sileiro, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), con-
siderado fundamental dentro de uma análise criteriosa, uma vez que a cidade é 
“memória organizada, natureza e cultura” (NUNES, 2005, p.233). 

O instrumento é a evolução do conceito de Patrimônio Cultural, que antes con-
siderava apenas exemplares isolados. A partir da Carta de Atenas, documento do 
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, em 1933, passou-se a pensar 
nos conjuntos urbanos representativos da memória do lugar para a coletividade, 
destacando que a “vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se 

manifesta ao longo dos séculos por obras materiais, traçados ou construções que 
lhe conferem sua personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua 
alma” (CURY, 2002, p. 52). 

Considera-se os espaços públicos como os locais de socialização nos quais a popu-
lação cria relações de identidade com o meio, sendo democraticamente utilizados 
por toda a sociedade (FARIAS, 2000). Durante toda a história, mesmo com as mu-
danças sofridas nas urbes, essas áreas permanecem sendo os principais locais de 
encontro, reunião e comercialização (GEHL E GEMZØE, 2001) e fundamentais para 
a consciência social necessária para a dinâmica civilizatória (KLIASS E MAGNOLI, 
2006). Eles têm responsabilidade na formação de identidade cultural das cidades, 
pois criam valores referenciais aos seus habitantes, local de tradições e troca, jul-
gados importantes para a qualidade de vida da população (BARTALINI, 1987).

A praça se destaca como o espaço urbano livre mais representativo da cidade e 
das diversidades culturais, uma vez que “é o lugar intencional do encontro, da 
permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida 
urbana e comunitária e de prestígio, e consequentemente, de funções estrutur-
antes e arquiteturas significativas” (LAMAS, 2004, p.102). Esses espaços vazios de 
convivência dentro das cidades são um espelho da cultura de cada sociedade e 
das transformações ocorridas com o tempo, por isso diferem de local para local, 
mas tem sempre em comum o elevado valor histórico e cultural para o contexto 
urbano. 

A Praça Marechal Deodoro tem papel de destaque, uma vez que marca a época de 
fundação da capital e suas alterações ao longo dos anos. Existem exemplares da 
Arquitetura Tradicional, do Neoclassicismo, Art-Decó, Modernismo e da Arquitetu-
ra Contemporânea que, embora caracterizem um entorno heterogêneo e modifi-
cado, revelam as mudanças ocorridas (também importantes) e contribuem para a 
construção da memória teresinense. Além disso, as cidades precisam dos prédios 
antigos para ter uma diversidade e essa característica é fundamental para aquelas 
que almejam proporcionar experiências urbanas enriquecedoras (JACOBS, 1961).
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Os Parâmetros do Novo Urbanismo
O bem-estar da população das cidades brasileiras é assegurado pela Lei Federal 
10.257, denominada Estatuto da Cidade, “estabelece normas de ordem pública e 
interesse social e regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental” 
(BRASIL, 2005). A função do paisagismo urbano é oferecer esses espaços para o 
lazer e recreação, bem como para a realização de eventos e melhorar vias de cir-
culação, conferindo maior conforto às pessoas. 

Para conseguir melhorar a realidade das cidades é preciso entender a lógica que 
as comandam e observar o que pode e deve ser corrigido, pois muitas práticas 
continuam sendo legitimadas apesar de prejudicarem seus desenvolvimentos. À 
exemplo existe a Lei de Zoneamento, que determina o que pode ser construído 
de acordo com a região - zoneando os usos do solo - enquanto é sabido que essa 
segregação intensifica o fenômeno do espraiamento urbano. Ele contraria os con-
ceitos do “Novo Urbanismo”, New Urbanism (CALTHORPE, 1993).

Este movimento, que surgiu nos Estados Unidos no início dos anos 1980 e se es-
palhou pelo mundo, atua em projetos de desenho e planejamento urbano. Ele 
trouxe uma mudança de paradigmas, pois propõe a implantação de maiores den-
sidades; ocupação do solo urbano com atividades de uso misto e variado, bene-
ficiando a circulação de pedestres, integração harmônica da edificação com o en-
torno e o território planejado com a cidade preexistente, conciliando novos meios 
de transporte e mobilidade (CALTHORPE, 1993). Neste contexto emergiram out-
ros conceitos que romperam com o método tradicional de se pensar as cidades, 
tais como “cidades para as pessoas” (GEHL, 2013) e “cidades caminháveis” (SPECK, 
2012).

É imprescindível investir primeiramente em habitação, pois outras categorias não 
conseguem se desenvolver quando se tem a escassez de moradia (SPECK, 2012). 
Para convencer as pessoas a irem morar no centro devem ser criadas políticas 

públicas que viabilizem um ambiente convidativo - com oferta de transporte pú-
blico eficiente, facilidades de áreas de lazer, serviços, comércio, entretenimento 
e cultura. Além disso é preciso instituir financiamentos e subsídios federais ou 
estaduais que incentivem a implantação de habitações de interesse social.

O primeiro exemplo da aplicação da teoria do Novo Urbanismo no Brasil é o Bair-
ro planejado Pedra Branca, localizado no município de Palhoça, na Grande Flo-
rianópolis (SC). A história dessa nova centralidade começou no final da década 
de 1990, desenvolvida por mais de 11 escritórios conceituados de arquitetura e 
urbanismo. Eles utilizaram os conceitos de cidade compacta, densa (por meio da 
verticalização) e sustentável, integrando as atividades de morar, trabalhar, estu-
dar e se divertir, de modo que todos possam circular distâncias seguras a pé ou de 
bicicleta. A acessibilidade, o conforto, a convivência na esfera pública e a vida ao 
ar livre também são aspectos essenciais no projeto, assim como a segurança nas 
ruas através do alcance do olho do morador, garantida por meio da arquitetura e 
do urbanismo. 

 A intenção era de que o lugar servisse como fonte de inspiração para um novo 
estilo de vida. Entretanto, o Bairro passa por um problema de falta de heteroge-
neidade de camadas sociais, ocasionada pelo alto valor dos lotes. As pessoas que 
trabalham nos empreendimentos não conseguem morar próximas, indo contra o 
princípio de compactação defendido. Deve-se lembrar que a diversidade é a chave 
para a prosperidade na esfera pública e é responsável por manter as ruas sempre 
ativas em diferentes horas do dia. É preciso estar atento para que a requalificação 
não tenha uma consequência contrária a esperada e seja motivo de ainda mais 
segregação decorrente do processo de gentrificação, muito comum em espaços 
públicos que recebem investimentos e melhorias.

Cidade Caminhável e o Aumento da Qualidade Urbana
Ao contrário do que muitos podem pensar, a Cidade Caminhável busca soluções 
simples e práticas para vários problemas complexos que as cidades enfrentam 
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em relação ao bem-estar social, à economia, à sustentabilidade ambiental (SPECK, 
2012). Para o autor e criador do conceito, Jeff Speck, há uma relação direta entre 
o nível de caminhabilidade de uma cidade - incluindo as condições dos seus trans-
portes públicos - e a qualidade de vida da população

As implicações da requalificação em estudo baseada nos conceitos que regem a 
Cidade Caminhável (SPECK, 2012) serão responsáveis por uma complexa alteração 
no padrão da área. Essa nova estrutura será capaz de melhorar índices de se-
gurança e saúde, além de condições sociais e econômicas de uma extensa área 
de influência que pode servir de base para futuras intervenções generalizadas na 
cidade.

O requisito básico da vigilância é um número substancial de estabelecimentos e 
outros locais públicos dispostos ao longo das calçadas (JACOBS, 1961). Os mel-
hores seguranças são as próprias pessoas que se apropriam do espaço público 
e o grupo que faz isso mais intensamente é o de moradores. Os comércios que 
funcionem durante a noite e nos finais de semana também atuam no aumento de 
segurança da área, pois ela deixa de estar “abandonada” depois de um determina-
do horário no turno da tarde e passa a ser ativa por muito mais tempo.

Além disso, também existe a preocupação com a segurança no trânsito. O Projeto 
Vida no Trânsito, coordenado pela Superintendência Municipal de Transportes e 
Trânsito (STRANS) afirma que em 2014, em Teresina, os pedestres representavam 
26,8% das vítimas fatais dos acidentes. Está comprovado que ter um espaço físico 
delimitado e generoso para pedestres e ciclistas interfere na diminuição dos aci-
dentes de trânsito. Sentir-se seguro é imprescindível para que a população se ap-
roprie do espaço urbano. (GEHL, 2013). O mais viável é combinar diferentes tipos 
de tráfego, mas com toda a movimentação baseada nas premissas dos pedestres 
e se pensando em uma escala de projeto humana. 

Dois dos motivos responsáveis pela qualidade da saúde da população são rela-
cionados à mudança nos hábitos da sociedade: o trabalho sedentário substitui o 
trabalho manual e o stress gerado pelo trânsito e pelas longas distâncias que as 

pessoas percorrem diariamente. Dados preocupantes relacionados ao aumento 
da obesidade nos Estados Unidos são revelados: em 1970 um em cada dez ameri-
canos era obeso e, apenas trinta anos depois, o índice subiu para um em cada três 
(SPECK, 2012). Sabe-se que todos os locais com economias e sociedades similares 
à americana sofrem problemas similares relacionados ao estilo de vida adotado. 

Os cidadãos só irão trocar seus carros por caminhadas e pedaladas se estas práticas 
lhes forem convidativas. Cidades como Copenhague, na Dinamarca e Melbourne, 
na Austrália trabalham melhorando os percursos de pedestres com calçadas mais 
largas, com árvores de sombra, sem obstáculos e com espaços agradáveis e para 
os ciclistas muitos quilômetros de ciclovias e faixas para uma tranquila locomoção 
(GEHL, 2008). Em relação ao stress, a proposta de adensamento e compactação 
proporciona moradia próxima ao trabalho, o que significa menores distâncias per-
corridas no trânsito, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

“Igualmente urgente é reforçar a função social do espaço da cidade como local de 
encontro que contribui para os objetivos da sustentabilidade social e para uma 
sociedade democrática e aberta.” (GEHL, 2008, p. 6). Combinando atividades soci-
ais e de lazer, a fim de uma vida urbana ativa, variada, complexa e atrativa. Deve-
se saber que a própria observação da vida na cidade é uma importante atração 
urbana. (GEHL, 2008). É preciso explorar as potencialidades da região e torná-la 
mais convidativa para interações sociais. Uma área pública mais humanizada tem 
o poder de criar um lugar com significado - que atraia as pessoas, faça parte de 
suas rotinas e melhore as suas qualidades de vida. 

Em relação ao aspecto econômico, a ideia de usos mistos estimula a diversidade 
das atividades econômicas em uma região. A criação de mais moradias gera 
demanda para outros tipos de serviço, tais como farmácias e padarias, bares e 
restaurantes. Além disso, mecanismos de incentivo à reforma dos comércios ex-
istentes que não se encontrem em bom estado, são uma estratégia eficaz, pois é 
importante respeitar a vocação de uma área e incentivar seu desenvolvimento. 
Dessa maneira, muitas pessoas são atraídas e aquecem a economia local. 
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O Caso de Portland, EUA
A cidade de Portland, nos Estados Unidos, é utilizada como base no livro “Cidade 
Caminhável” do autor Jeff Speck. O urbanismo americano é muito criticado, em 
geral, por estimular o uso intenso do automóvel, ter extensas e largas avenidas, 
cidades muito espraiadas e condomínios afastados do centro. Portland é uma ex-
ceção à regra do país e se tornou um exemplo para todo o mundo, pois adotou 
um planejamento urbano desde 1979 voltado para as pessoas, resultado de um 
engajamento da população e do governo. Pela lei, a cidade tem sua expansão 
física limitada, o que evita o adensamento desordenado, a destruição de recursos 
naturais e a ineficiência do sistema de abastecimento (SPECK, 2012).

Enquanto a maioria das cidades americanas escolhia abrir mais vias expressas, 
Portland investia no transporte coletivo e no ciclismo e criava ruas estreitas. Estu-
dos comprovam que colocar ciclovias separadas faz com que os ciclistas se sintam 
mais seguros, o que incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte público. 
Essas facilidades quintuplicaram o número de ciclistas nas ruas de Portland desde 
1990. O tempo máximo que um morador da cidade leva para se deslocar diaria-
mente de casa ao trabalho é de 20 minutos, muito pouco considerando a popu-
lação da metrópole de aproximadamente 2 milhões de pessoas (SPECK, 2012).

A quantidade de dinheiro que a população economiza utilizando menos o carro é 
gasta com outros serviços e comércio - alavancando a economia da cidade. Port-
land tem mais livrarias, boates e restaurantes per capita do que as outras grandes 
cidades americanas, por exemplo. Essa movimentação atrai muitas pessoas a 
morarem no local em busca de maior qualidade de vida, além de investidores que 
procuram estabilidade e prosperidade econômica (SPECK, 2012).

Outro aspecto interessante do trabalho urbano em Portland foi a conexão das 
margens dos rios com a população, que antes não existia pelo fato de haver vias 
que dificultavam o acesso dos pedestres às orlas. No entanto, com a conversão 
dessas rodovias em parques urbanos as atividades portuárias se afastaram do 

centro da cidade, ocasionando a recuperação dos rios e suas margens para o dia 
a dia da população (SPECK, 2012).

Considerações Finais
Os locais apontados pela autora como destaque na intervenção são, primeira-
mente, o Rio Parnaíba e sua orla, uma vez que os rios urbanos centrais são consid-
erados primordiais para a fundação das cidades e, por isso, carregam uma carga 
cultural e ambiental muito altas. A implantação de um Parque Urbano em Portland 
na Orla do Rio pode servir de inspiração para a Orla do Rio Parnaíba, em Teresina, 
uma vez que o problema encontrado em ambas as cidades é semelhante. Teresi-
na convive com a realidade de um Rio e sua Orla distantes da população, devido às 
barreiras físicas encontradas e que pode, através de um projeto sustentável, por 
exemplo de um Parque Urbano, recuperar esse espaço único para a sua história e 
reaproximá-lo da população, assim como Portland fez.

Em seguida estão as Praças Marechal Deodoro e Da Costa e Silva, porque os es-
paços públicos livres são considerados fundamentais por gerar encontros e tro-
cas enriquecedoras responsáveis pela consciência de coletividade e, dentro desse 
contexto, as Praças são consideradas as áreas urbanas mais representativas. Faz-
er com que os teresinenses voltem a utilizá-las como protagonistas do cenário 
público é uma prioridade e deve ser feito a partir da preservação dos prédios do 
entorno que estão em bom estado e da intervenção nos que necessitem, além de 
recuperar traços essenciais do projeto e investir em um paisagismo aconchegante 
e humanizado. É importante que as Praças tenham agendas culturais ativas e pos-
sibilitem a criação de cenários espontâneos. O turismo também é um aspecto 
relevante, por isso deve haver a preocupação com sinalizações, rotas e passeios 
turísticos culturais.

Percebe-se que a área em estudo se encaixa no perfil descrito de espaços públi-
cos centrais que têm caráter essencial para a identidade de uma cidade e para 
sua população, no contexto de Paisagem Cultural. Por esse motivo ela necessita 
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de atenção especial. O planejamento deve ser feito em uma escala macro, enten-
dendo que ações isoladas não fariam com que as pessoas voltassem a utilizar 
esses espaços. Por isso a requalificação no centro de Teresina tem que abranger 
não apenas os três elementos de destaque citados, mas sim uma extensa região 
que os contextualize e interfira efetivamente na qualidade de vida da população, 
instituindo os princípios de planejamento elencados no Novo Urbanismo e apri-
morados na Cidade Caminhável.

 O centro de Teresina cresceu desordenadamente e hoje precisa se adequar a es-
sas teorias. Isso deve ser feito respeitando as atividades existentes e incentivando 
seus potenciais - de centro cívico e comércios - e implementando a ideia da cidade 
compacta, que devolve a integração e multiplicidade para a região. Os prédios de 
uso misto são essenciais para esse adensamento, promovendo a implantação de 
moradias na região – fundamental, visto que os moradores são o grupo que mais 
se apropriam de um lugar – e, inerente a elas, novos serviços e comércios que 
surgem com a demanda. A intenção é aproximar moradia, trabalho e lazer, assim 
como o Bairro de Pedra Branca. Os traçados das ruas também precisam ser revis-
tos, colocando os pedestres e ciclistas como prioridades através de espaços mais 
largos delimitados.  

 O desafio é buscar mecanismos para instituir um local com o qual a população 
crie identidade novamente. Assim, o espaço público recuperaria o papel funda-
mental na formação e desenvolvimento de cidadãos através das interações so-
ciais. É preciso que os teresinenses apoiem e participem desse processo, assim 
como em Portland, pois o engajamento popular é essencial para que os projetos 
saiam do papel e haja uma mudança efetiva.
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RESUMO
As legislações urbanísticas abordam os múltiplos fatores que influenciam na 
consolidação das cidades. Neste cenário, as legislações relacionam-se com a proteção 
dos bens culturais ao materializar por meio das normativas de responsabilidade da 
União, dos Estados e dos Municípios a preocupação da sociedade, do poder público 
e das instituições com o tratamento das questões vinculadas à preservação e à 
intervenção no patrimônio cultural, a utilização de agentes públicos de fiscalização, a 
investigação sobre a responsabilidade pelos delitos urbanísticos e ambientais, assim 
como os instrumentos de gestão urbanística. Propõe-se nesta pesquisa apresentar 
um breve histórico legislativo urbano da Cidade de Teresina/PI, e demonstrar como 
as legislações urbanas existentes se relacionam com a questão da proteção do 
patrimônio cultural edificado na Avenida Frei Serafim. Como resultado, observa-se 
que a existência de legislações urbanas em interação com as questões patrimoniais 
nem sempre é o suficiente para promover uma efetiva proteção e salvaguarda, tendo 
em vista que sem o interesse político as legislações restringem-se a simples discursos. 

Palavras-chave: Patrimônio cultural edificado; Legislação urbana; Avenida Frei 
Serafim; Teresina/PI.
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INTRODUÇÃO 
A cidade, ao ser compreendida pelo seu duplo caráter contraditório de obra e 
produto, carrega na sua constituição a condição de ser um artifício humano, fruto 
do trabalho social. Sendo realização humana, descola-se da noção de natureza 
e adentra a noção de história, a noção de transformação. É por esta razão que a 
cidade pode ser encarada como um direito a ser conquistado, na medida em que 
um direito revela algo disputável, fruto de ações políticas e, obviamente, portador 
de história. O direito à cidade é, portanto, uma condição da cidade enquanto arti-
fício, enquanto obra e produto humanos.

LEFEBVRE (2001), ao definir o direito à cidade em seu texto inaugural, critica, em 
diversos pontos, a parcelaridade da ciência e do modo de vida moderno, como 
uma das práticas a ser combatida em nome daquele direito. A cidade deve se 
realizar na sua plenitude e de forma integral, incluindo aí o modo de vida nas 
cidades. A visão objetificada, por exemplo, do arquiteto e urbanista, assim como 
a ilusão do turismo e da retomada da “natureza” da cidade são fortemente critica-
das como recursos de manutenção de uma cidade alijada da condição de autono-
mia do homem, de uma cidade que se mantém como mercadoria no seu sentido 
mais profundo:

O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito 
de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado 
como direito à vida urbana, transformada, renovada. Pouco importa 
que o tecido urbano encerre em si o campo e aquilo que sobrevive da 
vida camponesa conquanto que o “o urbano”, o lugar de encontro, 
prioridade do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo 
promovido à posição de supremo bem entre os bens, encontre sua base 
morfológica, sua realização prático-sensível. O que pressupõe uma 
teoria integral da cidade e da sociedade urbana que utilize os recursos 
da ciência e da arte. (LEFEBVRE, 2001, p.117)

Atualmente, várias práticas e teorias se alteraram no que diz respeito à organi-
zação e produção do espaço urbano brasileiro. No entanto, a “teoria integral” seg-
ue ainda muito distante de sua realização. Percebe-se, inclusive, diversas maneiras 
de pensar o urbano como “natureza” surgindo em forma de novidade. Este artigo 
tentará levantar alguns problemas na direção lefebvriana ao considerar a cidade 
como um valor de uso, necessariamente calcado em uma totalidade concreta que 
não pode prescindir do conteúdo histórico da cidade e, sobretudo, rompendo 
barreiras entre as diversas formulações parcelares a seu respeito. O campo da 
preservação do patrimônio cultural é um campo que, contraditoriamente ao que 
exige seu conteúdo, tem sido pensado de maneira hegemonicamente alijada do 
direito à cidade, e talvez por essa razão siga predominantemente sendo encarado 
como algo formal e segregador ao invés de compor um elemento da vida urbana 
integradora.

Característica da cidade seja enquanto obra ou produto histórico, a relação es-
tabelecida entre a transformação e manutenção de seu tecido urbano reflete 
condições específicas da sua materialidade como sua permanência; mas também 
estabelece diálogos intrínsecos com sua significação, com a memória, com as 
disputas simbólicas que permeiam a produção do espaço a partir de sua repre-
sentação e de suas relações de poder. Diversas contradições entre materialidade, 
símbolo, memória, objetividade, subjetividade e poder constroem o campo da 
preservação de patrimônio cultural urbano.

A história da cidade percebida pelo homem contem, de maneira velada, a história 
do homem contada na cidade. Existe um fetiche (Marx, 2013) em relação à história, 
e à memória narrada pelo patrimônio, como se ela pertencesse à cidade, como se 
fosse a cidade o sujeito social dotado de vontade, de tempo, de transformação, e 
não os homens que a produzem. A cidade se reifica, torna-se sujeito, retirando as 
contradições que ocorrem entre os homens que produzem, muitas vezes, difer-
entes cidades. 
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As cidades não são apenas os cenários onde o trabalho é realizado e nem é o 
trabalho totalmente condicionado à vontade da cidade. Existe uma relação de 
constante interação entre estas duas esferas. O trabalho do homem se realiza na 
cidade, mas também a transforma posto que ela, também, é meio de trabalho. 
Meio de trabalho que se altera com o tempo. Portanto, o debate a respeito da 
preservação de espaços de memória que produzem a cidade guarda profunda 
relação com as diferentes formas de trabalho que os homens e mulheres realizam 
ao longo do tempo.

Estas duas noções alimentadoras da vida urbana, derivadas da percepção históri-
ca de cidade, isto é, seu caráter de direito e seu caráter de memória, de patrimô-
nio, no entanto, não estabelecem um diálogo, de maneira clara, no momento de 
realização e concretização de projetos e políticas urbanas. O diálogo entre estas 
duas condições é extremamente necessário na medida em que é desejável ex-
plorar a noção de realização da sociedade urbana apontada por Lefebvre (2001), 
isto é, se é desejo construir uma cidade na qual o valor de uso seja predominante, 
é imprescindível que haja alguma forma de diálogo entre as políticas que garan-
tam a cidade enquanto direito e patrimônio, caminhando no sentido da realização 
de justiça social.

A história não é elemento neutro e as diferentes formas de sua narrativa devem 
ser problematizadas de maneira a revelar as injustiças a serem combatidas no 
sentido da realização do direito à cidade. A narrativa histórica clássica, das letras, 
muitas vezes é percebida como campo de disputa, sobretudo se observarmos o 
campo acadêmico histórico e da historiografia; no entanto, a narrativa histórica 
produzida pela linguagem urbana, pela sintaxe do patrimônio histórico, muitas 
vezes é encarada como algo intocável, neutro, destacado da realidade. Os tecidos 
urbanos que são escolhidos para contar as histórias oficiais costumam ser de-
nominados como “centros históricos” retirando, por consequência, a história dos 
outros centros e, obviamente, das periferias. A recomendação benjaminiana de 
escovar a história a contrapelo interpela, também, a história contada pelos bens 
patrimoniais:

[...] Todo aquele que, até hoje, obteve a vitória, marcha junto no cortejo 
de triunfo que conduz os dominantes de hoje [a marcharem] por cima 
dos que, hoje, jazem por terra. A presa, como sempre de costume, é 
conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na de bens culturais. [...]. 
Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um 
documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da barbárie, 
também não o está o processo de sua transmissão, transmissão na qual 
ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, na 
medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como 
sua tarefa escovar a história a contrapelo. (Benjamin, apud Lowy, 2005, 
p. 87, p. 70)

A apropriação destes espaços de representação pelas práticas sociais deve acom-
panhar, portanto, a transformação do significado destes lugares na representação 
do espaço. Não pode haver direito à cidade se a história não compuser a con-
strução deste direito, pois isso configuraria a naturalização do direito à cidade. 
Com isso, queremos dizer que a própria maneira de representação do patrimônio 
histórico e, por consequência, os próprios elementos considerados como patrimô-
nio, são históricos e, portanto, disputáveis social e historicamente.

A memória construída pela narrativa oficial não pode ser excludente e, para que 
isso seja garantido, ela deve necessariamente ser mais uma prática que garanta a 
promoção de justiça social. É fundamental, portanto, recompor o campo da justiça 
social urbana com o preenchimento das políticas de patrimônio histórico e, ao 
mesmo tempo, ampliar e diversificar as políticas referentes à memória a partir de 
elementos que compõem os outros lugares do feixe de direitos que juntos, con-
stituem o direito à cidade.

O Estatuto da Cidade, em suas diretrizes gerais, aponta a proteção do patrimô-
nio cultural e natural como partícipe da política urbana, visando o pleno desen-
volvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, relacionando 
este quesito no feixe de direitos que garantem o direito à cidade. Assim, a defesa 
da preservação do patrimônio cultural, aqui ressaltado o urbano, torna-se funda-
mental para garantir que as cidades sejam tomadas em seu valor de uso, sejam 
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consideradas como “obra”, apropriadas pelos cidadãos. Como colocado por Mil-
ton Santos, as relações estabelecidas pelos homens com os espaços construídos 
dependem do grau de cumplicidade e do sentimento de pertencimento a eles 
atribuído.

O trabalho investiga o caso da Avenida Frei Serafim sob a ótica de como a leg-
islação urbana interage com as políticas patrimoniais de preservação no centro 
histórico de Teresina. 

A LEGISLAÇÃO URBANA E A SUA RELAÇÃO COM A 
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO 
A ordenação do território nacional por meio do planejamento urbano modificou-se 
significativamente a partir do final da década de 1980 e teve como marco jurídico 
da política de desenvolvimento urbano no Brasil a Constituição Federal de 1988 
que, como fruto da mobilização da sociedade e de um processo de luta dos mov-
imentos sociais envolvidos com a Reforma Urbana, trouxe em seus artigos 182 e 
183 princípios básicos de equidade e a justa distribuição o dos ônus e benefícios 
do processo de urbanização, materializando um capítulo sobre política urbana.

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, aprovado pelo Congresso Nacional em 2001, 
veio regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, após treze anos 
da sua aprovação (BRASIL, 2001). A aprovação desta lei significaria uma mudança 
qualitativa nos marcos jurídico e institucional dos municípios a partir da afirmação 
de diretrizes, princípios e instrumentos voltados para a promoção do direito à 
cidade e para a gestão democrática. No Capítulo 01 do Estatuto da Cidade, intitu-
lado Diretrizes Gerais, o primeiro artigo resume os objetivos da lei:

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os artigos 
182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. [...] 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto 
da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental (BRASIL, 2001). 

Os princípios do Estatuto da Cidade se materializaram por meio da função social 
da cidade e da propriedade, da apresentação do Plano Diretor como instrumen-
to básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, da ênfase da 
importância do papel dos municípios enquanto principais atores da política de 
desenvolvimento e gestão urbana e do destaque da gestão democrática. 

Até a década de 1980 era restrito o espaço que o planejamento urbano ocupava 
dentro das políticas públicas. Algumas cidades como Belo Horizonte, São Paulo 
e Rio de Janeiro possuí- am planos urbanísticos, o que não representava a reali-
dade da maioria das cidades brasileiras. De fato, somente após a determinação 
do Estatuto da Cidade para elaboração de Planos Diretores houve o despertar dos 
municípios para elaboração de leis urbanísticas próprias (FERNANDES, 2008).

Conforme termos da Constituição Federal e Estatuto da Cidade, a atribuição do 
Plano Diretor como instrumento básico para o enfrentamento dos problemas 
urbanos confere aos municípios a competência de entes federativos com maior 
capacidade de transformação da realidade local. Sendo assim, faz-se necessário 
aprofundar o conhecimento e entendimento dos instrumentos da gestão munic-
ipal, analisando os limites e possibilidades encontrados nas administrações da 
maioria das cidades brasileiras. A identificação do contexto político local é funda-
mental para a compreensão da realidade urbana, pois o sucesso na aplicação de 
legislações transformadoras depende da vontade política das gestões municipais 
em promover a democratização da cidade e o bem-estar coletivo.

Cabe lembrar que o instrumento Plano Diretor já existia antes da Constituição 
de 1988 e do Estatuto da Cidade, porém, foram estas normativas que instituíram 
sua nova forma de elaboração, com ampla participação popular, ao contrário dos 
antigos modelos burocráticos e tecnocráticos.
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O primeiro registro brasileiro de Plano Diretor como instrumento de planejamen-
to do uso do solo urbano data de 1930, quando elaborado o Plano Agache no 
Rio de Janeiro (NEGROMONTE et. al., 2011). Donat Alfred Agache foi um arquiteto 
francês, responsável pela primeira proposta de intervenção urbanística na cidade 
do Rio de Janeiro com preocupações genuinamente modernas. Trouxe de forma 
pioneira conceitos e preocupações tais como o zoneamento, crescimento de fave-
las, transporte de massas, áreas verdes etc.

Voltando ao momento dos novos marcos regulatórios inaugurados na década de 
1980, podemos destacar três momentos distintos e marcantes na evolução das 
legislações urbanísticas no Brasil: o primeiro foi a inserção dos artigos 182 e 183 
na Constituição Federal; o segundo, a elaboração do Estatuto da Cidade, Lei nº 
10.257/2011; o terceiro momento é o de implantação do Plano Diretor e conse-
quentemente de outras regulamentações pelos municípios.

As legislações urbanísticas relacionam-se com a proteção dos bens culturais ao 
materializar por meio das normativas de responsabilidades da União, Estados e 
Municípios, a preocupação da sociedade, do poder público e das instituições com 
o tratamento de questões processuais de preservação e intervenção, a utilização 
de agentes públicos de fiscalização, a responsabilidade pelos delitos urbanísticos 
e ambientais, os instrumentos de gestão urbanística etc. (SILVA, 2005).

A Constituição Federal de 1988, apesar dos grandes avanços apresentados, pri-
meiramente ao incorporar emendas populares, ao contrário das seis anteriores 
(Constituição Federal de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967) e, por apresentar 
um capítulo específico para política urbana (capítulo II - Da Política Urbana), não 
o relaciona com as questões preservacionistas, segregando planejamento urbano 
da proteção do patrimônio cultural, sendo este último abordado em seu Capítulo 
III, Da Cultura. A Constituição ainda apresenta de forma separada o patrimônio 
natural do patrimônio cultural material e imaterial e conjuntos urbanos (BRASIL, 
1988). 

Capítulo III. Seção II. Art. 216: Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I- as formas de expressão; II- os modos de criar, fazer e viver; 
III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV- as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 
(BRASIL, 1988).

Apesar disso, ela expande os instrumentos de promoção à proteção do patrimô-
nio, que antes se restringiam ao tombamento, ao reconhecer a defesa e conser-
vação por meio de inventários, registros, vigilância e desapropriação, representan-
do um avanço na preservação e salvaguarda, determinando ainda, a punição a 
todo e qualquer dano ao patrimônio cultural (BRASIL, 1988).

Ao reconhecer a evolução do conceito de propriedade-direito para proprie-
dade-função, indicando a função social da propriedade como direito e garantias 
fundamentais, a Constituição atrela o cumprimento de tal exigência ao atendi-
mento do Plano Diretor Municipal, instrumento básico do planejamento urbano. 
Logo, espera-se que o Plano Diretor englobe de forma clara e direta as questões 
preservacionistas e intervencionistas e relacione-as a suma utilização da proprie-
dade (BRASIL, 1988).

A Constituição Federal de 1988 aponta ainda uma nova conquista, na categoria do 
exercício de cidadania, ao estender a qualquer cidadão o direito de propor Ação 
Popular visando anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, dentre outros. 
Também determina as competências da União, Estados e Municípios, no âmbito 
da proteção patrimonial, entendendo os monumentos como bens da sociedade, 
mas, tendo os governos o dever de lhes garantir proteção (BRASIL, 1988).

Os demais instrumentos apresentados no capítulo de política urbana, sendo eles, 
desapropriação de imóveis urbanos, parcelamento ou utilização compulsório, im-
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posto sobre propriedade predial e territorial progressivo no tempo e direito de 
propriedade, poderiam relacionar a temática preservacionista e patrimonial, con-
tudo, a constituição não apresentou essa articulação. 

O Estatuto da Cidade, ao contrário da Constituição Federal, apresenta de forma 
direta, em alguns artigos, a relação entre patrimônio cultural e preservação com 
o planejamento urbano. A lei se divide em cinco capítulos sendo: diretrizes gerais, 
instrumentos da política urbana, plano diretor, gestão democrática e disposições 
finais (BRASIL, 2001).

No capitulo inicial, é apresentada como uma das diretrizes para garantia do pleno 
desenvolvimento da função social da propriedade a proteção, preservação e recu-
peração do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 
artístico, paisagístico e arqueológico. Nota-se que há o reconhecimento do pat-
rimônio natural e cultural, material e imaterial, em uma mesma categoria. Além 
disso, ao propor a recuperação dos bens patrimoniais, extrapolam-se as questões 
restritas a preservação para as possibilidades de intervenção (BRASIL, 2001).

Posteriormente, ao apresentar os instrumentos da política urbana, novamente se 
associa o interesse de preservação e proteção histórico, ambiental, paisagístico, 
social ou cultural de um bem, aos instrumentos: direito de preempção e trans-
ferência do direito de construir. Vale lembrar que os instrumentos da política ur-
bana expressos no Estatuto da Cidade devem ser regulamentados por Plano Dire-
tor para utilização de cada município (BRASIL, 2001).

A exemplo da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade também atrela o cum-
primento da função social da propriedade ao pleno atendimento ao Plano Diretor 
municipal. Com isso, ambas as legislações denotam a importância do Plano Dire-
tor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

O Brasil possui um alto número de municípios, muito diferentes entre si, variando 
em diversos aspectos: dinâmica populacional (velocidade de crescimento), núme-
ro de habitantes, área, relevo, particularidades históricas, desenvolvimento etc. 

Devido a esta multiplicidade de característica, somente as regulações urbanas 
municipais conseguem abordar todas as dimensões locais como desafios e poten-
cialidades. Cidades distintas e situações heterogêneas não podem ser abordadas 
com os mesmos princípios jurídicos. Assim, os municípios tornam-se os principais 
agentes reguladores urbanos e preservacionistas (FERNANDES, 2008; MARICATO, 
2002). 

DESENVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO URBANA NO EIXO 
PATRIMONIAL EM TERESINA/PI 

BREVE HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO URBANO DE 
TERESINA 
Ao tratar da nova capital piauiense, Teresina, é importante ressaltar que ela con-
tava com várias vantagens, a título de exemplo, a sua localização às margens do 
rio Parnaíba, o que possibilitava uma comunicação mais rápida com o interior 
da província e ainda com os principais centros “civilizados do Império”. E a pos-
sibilidade de trazer o tão desejado progresso para o Piauí. Porque a nova capital 
estava:

[...] na posição de tirar a Caxias todo o seu comércio com o Piauí 
conseguindo-se, assim, a maior vantagem da mudança; mais próxima 
da cidade de Parnaíba, pode servir melhor ao desenvolvimento da 
navegação e gozar a capital do grande benefício da facilidade de 
suas relações políticas e comerciais com a Corte e todos os centros de 
civilização do Império. Fica no município mais agrícola da província 
e é preciso que o governo cuide seriamente de promover aumento de 
sua agricultura, o melhoramento dos processos de que ela usa e dar 
conveniente direção aos seus produtos, é aquela localidade a única 
que promete florescer à margem do Parnaíba e habilitar-se em menos 
tempo para possuir a capital da província. (PROVÍNCIA DO PIAUHY, 
1851:43).
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Além do mais, “os discursos dos segmentos sociais progressistas traduziam uma 
preocupação quanto à questão da salubridade no espaço público”. (ARAÚJO, 
2001:235). Esta era uma influência dos médicos do século XVI, para os quais:

A vida só poderia ser pensada em relação às influências exteriores que 
interagiam sobre ela como o clima, a luz, o ar, o sol, a água. [...] o meio 
ambiente era considerado como responsável principal pela saúde do 
corpo social e, ao mesmo tempo, de cada indivíduo. (RAGO, 1985:167)

Para Araújo (2001), o pensamento supracitado, influenciou Saraiva e os deputados 
mudancistas que eram a favor instalação da capital do Piauí em um local salubre. 
Além disso, os discursos de Saraiva deixavam transparecer seus desejos de uma 
capital formosa, planejada e salubre. Um exemplo claro disso se fez presente em 
sua fala à Assembleia Legislativa Provincial em 1851, em que Saraiva informou 
sobre a Vila Nova do Poti, local que receberia a nova capital do Piauí: “É ela bem 
situada e a mais salubre que é possível segundo a planta que mandou levantar; 
[...]” (PROVÍNCIA DO PIAUHY, 1851:43).

Provavelmente, por esse motivo, ele tenha escolhido estabelecer a capital em uma 
nova vila, em vez de fazê-lo na já existente Vila do Poti, castigada, tanto por fre-
quentes enchentes, quanto por febres endêmicas.

O projeto urbanístico para a nova capital piauiense seguiu a forma de planejamen-
to urbano barroco, com quarteirões em forma de xadrez, ruas retas e alinhadas, 
divisões em quarteirões e com áreas de largos que se mais tarde se tornaram 
praças urbanizadas. O modelo de tabuleiro de xadrez, também chamado de tabu-
leiro de jogo de damas, seguia a legislação de Portugal, também executada em 
outros lugares da Província. Um modelo de cidade renascentista, que buscava dar 
racionalidade ao viver urbano. Este modelo de cidade geométrico, pautado em 
princípios racionais e estéticos de simetria, forma instaurados pelo Renascimento, 
inspirado nos ideais greco-latinos da Antiguidade. Este plano de construção:

[...]Mostrava preocupações claras com a visibilidade dos espaços, 
buscando dar racionalidade na definição do viver em cidades. Rompia 
com a lógica urbana dos primeiros séculos de colonização, cujas ruas 
tortuosas e íngremes, formando labirintos sem regularidades, por onde 
se postava o casario apertado eram a marca principal. Havia ainda 
nítida preocupação em reservar espaços de convivência coletiva, bem 
como áreas de construção de prédios públicos.

A nova capital nascia com ruas retas. Entretanto, se existia 
planejamento racional, a materialização ocorria dentro das condições 
escassas do erário público e dos poucos capitais privados, que puderam 
ser alocados na empreitada. Teresina reproduzia e refletia, daquele 
modo, as condições materiais do meio em que estava inserida. A 
província do Piauí não tinha a economia marcada pela dinâmica do 
grande fluxo de capitais [...](CASTELO BRANCO, 2002:298-299).

Imagem 01 – Traçado Urbano de Teresina em 1852.

Fonte: SEMPLAN TERESINA,2018.



4178 4179

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Quanto à planta da nova capital piauiense surge um questionamento: por qual 
razão foi escolhido o modelo urbanístico em formato de xadrez? A escolha desse 
modelo se relaciona ao que Michel Foucault chama de “dispositivos de controle 
social”, que se refletiam desde o século XVIII, em normas de discursos e práticas 
sociais que repercutiam também nos planejamentos urbanos. Assim, a nova capi-
tal piauiense embora “distante do núcleo europeu, aponta no seu traçado original, 
a tentativa de estabelecer ordem e controle social”. (SANTIAGO JÚNIOR, 2002:14)

A localização topográfica de Teresina, quando de sua fundação, era: ao centro a Ig-
reja de Nossa Senhora do Amparo, ao Norte e ao Sul, cada qual com um diâmetro 
de 4 léguas e, ao Leste e Oeste, a distância do rio Parnaíba ao Poti. Foram distribuí-
dos terrenos pela administração provincial sob a forma de doação e cada morador 
recebeu um quarteirão de 40 x 40 braças quadradas, uma quinta. De modo que:

A locação total abrangeu dezenas de quarteirões organizados a partir 
da Igreja do Amparo, base da qual foram marcados sete quarteirões 
para o lado sul e três para o lado norte, inicialmente. Embora a 
locação tenha alcançado número tão alto, a cidade nasceu realmente, 
enquanto aglomerado urbano, nos dez quarteirões mencionados, ao 
redor da matriz do Amparo. Dezessete das “quintas” foram destinadas a 
logradouros públicos e mais treze reservadas a prédios públicos destes; 
doze abrigariam as repartições provinciais e municipais. Ficaram, 
portanto, setenta quarteirões reservados ao domínio privado. Em pouco 
tempo estava “ocupada” juridicamente a planta da cidade. As doações 
então cessaram e iniciaram as vendas de pedaços de quarteirões no 
centro comercial que se organizava à beira do rio Parnaíba, área eleita 
para o comércio em função do transporte fluvial (SANTIAGO JÚNIOR, 
2002:14).

OS BANGALÔS DA AVENIDA FREI SERAFIM
Levando-se em consideração a data em que foram construídos, são os últimos 
exemplares do ecletismo Teresinense. Segundo Albernaz (2000, p. 407)

Estilo arquitetônico surgido no Brasil na década de 10 e predominante 
na década de 20 visando o renascimento e reutilização de 
características das antigas edificações coloniais [...] É considerado 
uma modalidade do Ecletismo. Caracteriza-se pelo uso de elementos 
da arquitetura colonial, como balcões e coberturas da telha-canal 
com amplos beirais [...] Contribui para a divulgação e valorização dos 
princípios da arquitetura lusa e do patrimônio arquitetônico brasileiro

Vários bangalôs foram identificados em Teresina: Sobrados ecléticos, com traços 
neocoloniais, requintados, com grandes arcos de base larga, rodeados de jardins, 
com ou sem torres, especialmente na Avenida Frei Serafim.

Imagem 02 – Avenida Frei Serafim.

Fonte: Google Maps, 2018.

Essa localização deve ao fato de que, no processo de modernização da cidade de 
Teresina, que teve como um grande símbolo a reforma dessa Avenida, fixou-se 
que ali só deveriam ser construídas edificações de dois pavimentos. Freitas (2011, 
p. 29), complementa essa afirmação, descrevendo o cenário que se constituía na 
cidade: 
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A chegada do bonde, a inauguração de ferrovias e rodovias, confirmam 
essa busca pela modernidade, além do novo código de posturas de 
1939, que define usos do solo e restrições à utilização do espaço 
urbano e suas edificações, como a proibição de novas residências com 
coberturas de palha. Percebemos, então, ao tempo em que a legislação 
desqualifica as construções provisórias, como eram consideradas 
casas de palha, confirma a predileção por edifícios que simbolizassem 
a modernidade proclamada. Assim, a construção de casas e outros 
edifícios de estilo eclético e suas variantes contribuem para a produção 
desse cenário.

Na Frei Serafim foram residir pessoas de grande poder aquisitivo e pertencentes 
à alta sociedade teresinense. Os sobrados foram os mais adequados para atender 
aos anseios desse pequeno grupo social. Nas imagens a seguir, de meados de 
1950, pode-se perceber, ao fundo, a grande quantidade desses exemplares que 
existiam.

Muitos exemplares destes bangalôs ainda são encontrados na Av. Frei Serafim, 
mas é importante ressaltar que muitos foram demolidos e outros tantos se encon-
tram em avançado estado de descaracterização.

AS LEGISLAÇÕES URBANAS E A PROTEÇÃO AO 
PATRIMÔNIO NA AVENIDA FREI SERAFIM

Imagem 03 – Avenida Presidente Vargas, atualmente Av. Frei Serafim.

Fonte: Coordenação de Patrimônio Cultural do Piauí, 2018.

Apenas com uma visualização rápida da Avenida Frei Serafim é possível saber o 
quanto essas edificações estão descaracterizadas ou mesmo foram demolidas. 
Mas apesar dessa crescente descaracterização, existem políticas públicas destina-
das a evitá-las. Para demolir ou reformar qualquer residência no centro da cidade, 
é necessário, inicialmente, uma certidão de demolição, posteriormente, uma li-
cença para reforma, emitida pelo poder público municipal. A Superintendência 
de Desenvolvimento Urbano – SDU Centro/Norte só emite esses documentos 
mediante um parecer do IPHAN, da FUNDAC e da Fundação Cultural Monsenhor 
Chaves, órgão das três esferas – Federal, Estadual e Municipal – responsáveis pela 
proteção do patrimônio histórico arquitetônico da cidade. A Prefeitura Municipal 
possui, ainda, a lei n° 3602, sancionada em 27 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a preservação e o tombamento do patrimônio cultural teresinense.



4182 4183

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Imagem 04 –Av. Frei Serafim em 2016.

Fonte: Portal Cidade Luz, 2018.

As descaracterizações e demolições persistem pela dificuldade de execução dessa 
lei e dos trâmites impostos pela SDU Centro/Norte, pois apesar da fiscalização por 
parte da Prefeitura Municipal, elas acontecem de forma muito gradativa e silenci-
osa. Nesse contexto, segundo Pedrazani (2005, p. 89)

O caso mais gritante de prejuízo ao patrimônio cultural de Teresina em 
função das mudanças na lei foi o caso da construção do Metropolitan 
Hotel na Avenida Frei Serafim. Este episódio caracterizou, no âmbito 
municipal, parte da década de 90 como período de retrocesso no 
tocante.

Apesar de passada mais de uma década da situação exposta, percebe-se ainda a 
preocupação desses órgãos responsáveis apenas com as fachadas principais dos 

edifícios. Não se leva em conta a volumetria, as técnicas construtivas, a planta e as 
outras fachadas, elementos cuja preservação é tão necessária quanto a da facha-
da principal. Todos esses fatores levam, dia após dia, na via principal da busca 
por espaço, ao colapso das edificações da Avenida Frei Serafim, que se perdem 
juntamente com a memória da cidade de Teresina.

CONCLUSÃO
Apesar de apresentar um histórico legislativo recente, principalmente no que se 
refere às legislações municipais, observa-se que o planejamento urbano, a partir 
do momento que se instituiu legalmente em Teresina, sempre conciliou a preocu-
pação do ordenamento urbano com a proteção do patrimônio cultural.

Além da preocupação com a proteção patrimonial a legislação, ao abordar as mais 
diversas relações entre Patrimônio Cultural e a dinâmica da cidade, demonstra a 
relevância da temática no contexto das cidades históricas, tendo em vista suas 
interfaces com as mais diversas políticas. Cabe ao poder público municipal, em 
parceria com as demais instituições concorrentes, persistir no trabalho do plane-
jamento urbano e proteção patrimonial, incorporando a participação popular nas 
suas ações, programas e diretrizes.

Fato é que a herança de anos de desenvolvimento sem o devido aparato legisla-
tivo deixou marcas negativas na paisagem urbana e no patrimônio cultural em 
especial no caso da Avenida Frei Serafim. A mudança deste cenário depende em 
grande parte da intenção dos governantes em assumir, sem clientelismos e priv-
ilégios, as ações de fiscalização e aplicação legislativa para que as normativas alca-
ncem os resultados esperados.

Além disso, a exemplo da legislação urbana, os diversos setores e secretarias 
públicas devem articular-se no desenvolvimento de seus trabalhos tendo em vista 
a abrangência de todas as ações sobre a imagem da cidade e a preservação pat-
rimonial. Ainda, é imprescindível a atualização e revisão legislativa, bem como a 
regulamentação em nível municipal, dos diversos instrumentos apresentados no 
Estatuto da Cidade.
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RESUMO
Este artigo aborda a necessidade do estabelecimento de uma cultura de 
planejamento de operações sistemáticas de conservação no campo da preservação 
do patrimônio edificado. Apresenta um panorama do campo no exterior, 
identificando diferentes terminologias para o planejamento da conservação e 
prevenção, tal como o desenvolvimento do quadro técnico no Brasil. A menção 
a elaboração técnica de planos de conservação, como atribuição de arquitetos 
urbanistas, é recente no Brasil, incorporada na Resolução n° 21 de 5 de abril de 
2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). No entanto, as operações de 
conservação do patrimônio edificado ainda têm sido praticadas em intervenções 
pontuais de restauração, não sistemáticas. Esse cenário pode ser modificado pela 
nova Política de Patrimônio Material do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) – em elaboração pelo Departamento de Patrimônio Material e 
Fiscalização do IPHAN, que está sendo objeto de debate e consulta pública e inclui 
como instrumentos de Conservação os Planos de Conservação. O estudo identifica 
publicações oficiais do IPHAN relacionadas ao tema, levanta experiências e estabelece 
comparações entre iniciativas existentes no Brasil em que se observa a preocupação 
com as práticas de conservação sistemática: os planos de Conservação elaborados 
pelo CECI – Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, o Plano de 
Conservação Preventiva para o Museu Casa de Rui Barbosa, a Metodologia e 
tecnologia na área de manutenção e conservação de bens edificados, desenvolvida 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), assim como suas novas políticas de 
conservação, e o Plano de Gestão da Conservação do Edifício Vilanova Artigas, em 
desenvolvimento na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo.

Palavras-chave: Operações de conservação, Planos de Conservação, Política de 
Patrimônio Material.
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Panorama do planejamento da conservação: contexto 
internacional e brasileiro

Introdução 
No campo da preservação arquitetônica, a referência à necessidade de um cuida-
do sistemático conservativo do patrimônio edificado, isto é, com a prevenção, 
sempre foi identificada como a forma mais eficaz para assegurar à longo prazo 
a salvaguarda de bens culturais. No entanto, apesar de necessária, na cultura da 
preservação a abordagem preventiva ainda é bastante negligenciada.

As reflexões sobre a urgência da prevenção já estavam presentes no debate cul-
tural desde meados do século XIX, geradas pela nova consciência adquirida den-
tro da disciplina nascente da restauração arquitetônica. Os teóricos clássicos do 
campo da preservação, independente de suas visões sobre princípios e práticas de 
restauração,  tinham em comum o reconhecimento das atividades de manutenção 
e cuidado como cruciais para evitar as intervenções de restauração mais invasivas.

Na atualidade, a terminologia da operação de prevenção varia de acordo com o 
idioma, mas iniciativas voltadas para uma prevenção sistemática em bens cul-
turais têm sido desenvolvidas e replicadas em diversos países. Os instrumentos 
em que as operações de prevenção estão inseridas também podem ser distintos: 
em planejamentos específicos de manutenção ou integrando planos de gestão do 
patrimônio. 

Terminologias aplicadas na prevenção
No século XX as contribuições da Itália para o debate teórico em torno do tema da 
prevenção são evidenciadas pela introdução do conceito de “restauração preven-
tiva” (restauro preventivo) elaborado por Cesare Brandi (1906-1988), já em 1963, 
e no artigo 4º da Carta de Veneza de 1964. Era então enfatizada a necessidade 

de considerar o ambiente no qual o bem cultural fazia parte, pois isso integra-
va o problema de conservação. O conceito foi expandido por Giovanni Urbani 
(1925-1994), quando então diretor do Istituto Centrale del Restauro (ICR) em Roma, 
e incluiu a prevenção programada como um elemento essencial de ação, em dif-
erentes níveis territoriais. Inicialmente denominado de “conservação programa-
da” (conservazione programmata) e posteriormente de “manutenção programada” 
(manutenzione programmata), os trabalhos conduzidos por Urbani também enfo-
caram pesquisas científicas sobre a análise de riscos e os diferentes fatores de 
degradação, do tipo natural e antrópico (CARBONARA, 2006). Assim, ele lançou as 
bases do que se tornaria a “Carta de Risco” do património cultural Italiano, um in-
strumento de governança territorial em termos de planejamento de conservação 
e proteção que ainda não foi totalmente implementado. Atualmente o arquiteto 
Stefano de Della Torre (2003) tem enfatizado a importância de retomar o termo 
“conservação programada” (conservazione programmata) por considerar a abor-
dagem da conservação estratégica por remeter a uma ação proativa e melhor 
adequada ao patrimônio cultural.

Para Borgarino (2011), a mudança na abordagem dos trabalhos conduzidos pelo 
ICR foi uma consequência dos danos provocados pelo transbordamento do Rio 
Arno da cidade de Florença em 1966. Assim, o problema da proteção na Itália se 
desloca do julgamento subjetivo – dirigido para bens individuais sobre o restauro 
- para a questão técnica científica de como intervir sobre o conjunto do património 
artístico e sobre a relação entre esse e o ambiente em que historicamente se en-
contra. Portanto, a abordagem teórica da conservação programada se propunha 
em ser uma estratégia global, apoiada por um complexo de ferramentas, regras, 
ações e atenção coordenada, e fundamentada em um planejamento de atividades 
de manutenção regular. Uma prática sistemática de inspeção, prevenção e ma-
nutenção permitindo, logo, tratar as causas e não os efeitos.

Em comparação com a mentalidade tradicional de restauração, a conservação pro-
gramada acentua a importância do monitoramento ao longo tempo e a atenção 
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aos riscos. Esse enfoque é uma inovação no processo e lógica da gestão que pres-
supõe uma profunda mudança de mentalidade e investimento de recursos.

Destaca-se que o limite das operações de prevenção sobre o bem cultural tam-
bém é objeto de discussão na atualidade. Até meados de 2000, existia uma clara 
distinção entre a conservação curativa e a conservação preventiva, que era com-
preendida como não atuando diretamente sobre a substância do bem cultural. A 
compreensão sofreu uma mudança de concepção a partir do avanço da aborda-
gem de conservação preventiva para o campo da preservação arquitetônica.

A compreensão de que a “manutenção” (maintenance) age indiretamente, ao con-
trário dos “reparos” (repair) que pressupõem ações de restauro, é registrada na 
publicação do arquiteto inglês Bernard Fielden em seu manual Conservation of His-
toric Buildings, cuja a primeira edição remonta a 1982. Ele definiu sete graus de 
intervenção, são estes (FIELDEN, 2004, p.08-12): 1) Prevenção de deterioração; 2) 
Conservação do estado atual; 3) Consolidação; 4) Restauração; 5) Reabilitação; 6) 
Reprodução; e 7) Reconstrução. O autor ainda utiliza na prevenção de deterioração 
o conceito de “conservação indireta” (indirect conservation): “A prevenção envolve a 
proteção da propriedade cultural, controlando seu meio ambiente, evitando assim 
que os agentes de deterioração e danos se tornem ativos. A negligência também 
deve ser evitada por procedimentos de manutenção com base em inspeções regu-
lares” (FIELDEN, 2004, p.9). Segundo Fielden (2004, p.203) a metodologia depende 
em fazer inspeções e relatórios em intervalos regulares de todos os componentes 
do bem cultural edificado. 

Uma nova abordagem da conservação preventiva proativa se firma entre o final da 
década de 1990 e início da década de 2000 no âmbito internacional da preservação 
arquitetônica. O aporte é buscar antecipar os efeitos provocados pelos agentes 
aceleradores da degradação dos materiais (por natureza ou por ação humana), 
atuando por sistema, identificando e propondo soluções para minimizar as suas 
causas através de pesquisas não destrutivas, documentação e monitoramento (in-

cluindo a aplicação de sistemas de segurança e proteção e gestão ambiental) e 
planejamento e medidas de manutenção.

Os conceitos e temas que inspiraram a estratégia de conservação programada são 
os mesmo da conservação preventiva. Pois na cultura de prevenção é fundamen-
tal não apenas o estabelecimento da prática de uma rotina de monitoramento, 
mas a análise e avaliação de fatores de risco e deterioração. A conservação pro-
gramada pode ser compreendida como uma estratégia para a gestão do patrimô-
nio arquitetônico que consiste em estabelecer um sistema de práticas preventivas 
e formas de uso respeitoso e consciente, de modo a adiar e, se possível, evitar a 
necessidade de restaurações, sejam episódicas ou repetidas ciclicamente.

Modelos de planos de conservação
A Carta de Veneza em seu 4º artigo estipula que a conservação do patrimônio 
cultural edificado exija uma manutenção permanente. Na Holanda, seguindo essa 
premissa, foi criado em 1973 o Monumentenwacht (ou “sentinelas dos monumen-
tos”), uma estrutura organizacional holandesa de direito privado. Com a missão 
de, através do monitoramento regular e a manutenção de monumentos restaura-
dos, prevenir a decadência em larga escala. 

A ideia de manutenção regular também entrou em vigor na Bélgica, especifica-
mente na região semi-autônoma no norte do país denominada de Flandres a par-
tir de 1991. O Monumentenwacht de Flandres (Monumentenwacht Vlaanderen) foi 
idealizado como uma organização consultiva com o objetivo de capacitar, estim-
ular, informar e apoiar os seus membros associados, proprietários de imóveis 
de interesse histórico, no cuidado e preservação. A organização sem fins lucrati-
vos foi uma iniciativa da Associação das Províncias Flamengas, da Fundação King 
Baudouin e da Fundação Monumentos e Tratamento Paisagístico. Sob o lema 
“Beter voorkomen dan genezen” (“Melhor prevenir do que remediar”), as edificações 
de interesse histórico dos proprietários afiliados à organização são regularmente 
monitoradas e mantidas pela equipe de especialistas.
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Entre os produtos contratados para a equipe estão os planos de manutenção 
plurianuais. Com indicação de preço de custo tem como objetivo auxiliar os pro-
prietários dos imóveis a estimar e planejar os custos de manutenção de sua pro-
priedade. Incluem, assim, uma breve descrição dos trabalhos a serem realizados, 
agrupados por tipo de obra e executor; uma recomendação para o planejamento 
e a frequência das obras; as quantidades ou preço de custo estimado. 

O princípio das ações do Monumentenwacht está no âmbito de prevenção se-
cundária da conservação preventiva. Pois, segundo Koenraad Van Balen (2015) 
é possível aproximar o conceito de conservação preventiva da prática da medici-
na preventiva. Assim, a conservação preventiva de monumentos e sítios pode ser 
definida por três níveis de prevenção: 1) Prevenção primária: significa evitar as 
causas do efeito indesejado (dano); 2) Prevenção secundária: meios de monitora-
mento que permitem uma detecção precoce dos sintomas dos efeitos indeseja-
dos (danos); e 3) Prevenção terciária: meios que permitem evitar a disseminação 
adicional do efeito indesejado (dano) ou a geração de novos efeitos (colaterais) 
indesejados (danos).

A iniciativa Monumentenwacht provou ser bem-sucedida e estimulou a formação e 
organização de um mercado de manutenção civil, geralmente de pequenos con-
tratantes especializados em manter edifícios históricos. A experiência exitosa foi 
apresentada em congressos científicos e contribuiu para o desenvolvimento do 
campo e implementação de programas semelhantes em outros países da Europa 
– como Alemanha, Dinamarca e Reino Unido. Cada país possui suas particulari-
dades, sendo que no Reino Unido esse modelo de prestação de serviço especial-
izado existe desde 1997. É denominado Maintain our Heritage (“mantenha nossa 
herança”) e tem atuado mais intensamente com programas voltados para o pat-
rimônio religioso de valor cultural.

Uma das consequências foi que em 2009 foi criada uma cátedra UNESCO denom-
inada Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites 
(PRECOM³OS) com o objetivo de promover e canalizar recursos, tanto humanos 

como materiais, para identificar atividades de pesquisa e educacionais no cam-
po da conservação preventiva, manutenção e monitoramento de monumentos e 
sítios, de modo a contribuir para discutir estratégicas de conservação preventiva 
e programada. O grupo de estudos está sitiado no Raymond Lemaire International 
Centre for Conservation (RLICC) e tem a colaboração com a Monumentenwacht de 
Flandres (MWVl) e a Universidade de Cuenca (Equador). 

Outro modelo, que se enquadra tanto na prevenção secundária como na primária, 
são os planos de conservação-manutenção italianos. Estão em desenvolvimento 
experiências inovadoras como a “Carta de Risco” da Região da Lombardia, elab-
orada pelo Instituto Regional de Pesquisa (IRER) e o Politecnico di Milano, que se 
propõem em ser um sistema de informação de riscos territorial e o software PlaN-
et Beni Architettonici. O projeto é coordenado por Stefano Della Torre e propõe 
uma gestão informatizada dos Planos de Conservação. Esses planos, as vezes de-
nominados de Planos de Manutenção (para bens culturais), estão baseados na 
legislação italiana a Lei n. 109 de 11 de fevereiro de 1994, denominada de “Lei 
Merloni” (Legge Merloni). Essa legislação trata de obras construídas sem distinção 
de reconhecimento patrimonial e faz referência em seu artigo n.40 a um “plano 
de manutenção”. O Plano de Conservação é similar em estrutura, conteúdos e 
propósitos, aos “planos de manutenção”, previstos pela Lei Merloni, e estão dividi-
dos em manual técnico, programa de conservação e manual do usuário. 

Existem ainda os Conservation Management Plans (CPM), ou “Planos de Gestão da 
Conservação” (PGC), também chamados de apenas Planos de Conservação ou Pla-
nos Diretores. Essa metodologia foi desenvolvida na década de 1980 pelo comitê 
regional do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos) da Austrália. 
Foi elaborada pelo historiador James Kerr (1932-2014) e registrada em 1982 na 
publicação “The conservation Plan”, atualmente em sua sétima edição (2013). Pode 
ser considerado um guia de gestão das intervenções, tendo como compromisso a 
salvaguarda da significação cultural identificada. O PGC está estruturado em dois 
estágios. No primeiro, estipula o conhecimento do lugar, com destaque para o 
estudo de seus valores culturais. No segundo, estabelece políticas da conservação 
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e sua implementação Uma das recomendações no segundo estágio é a elabo-
ração de um manual de manutenção especificando os ciclos de inspeção e reparos 
necessários (KERR, 2013). Os PGC´s têm sido adotados por outros países, em es-
pecial nos anglo saxões. 

Quadro técnico cultural brasileiro
No Brasil, a discussão da conservação preventiva inicia-se na segunda metade da 
década de 1990, com aplicação exclusiva para acervos móveis e coleções, com o 
objetivo de  proporcionar o controle dos ambientes que os abrigam como forma 
de mitigar sua deterioração. Planos e projetos específicos voltados para a pre-
venção de danos nos bens culturais começam a ser traçados por grupos acadêmi-
cos e de instituições públicas. Desenvolveu-se, em 1996, o Projeto Cooperativo 
Interinstitucional Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos. Entre 1997 e 
2001 foi realizado o projeto cooperativo interinstitucional Conservação Preventiva 
em Bibliotecas e Arquivos, com o apoio das fundações Mellon, Vitae e da Commis-
sion on Preservation and Access (BECK,2005). 

O grande desenvolvimento experimentado nos anos 1990 no campo 
da conservação preventiva de bens móveis propiciou um melhor 
entendimento das relações entre as coleções e os edifícios históricos nos 
quais muitas delas estavam abrigadas, em função do papel que esses 
edifícios desempenham na mediação entre o ambiente exterior e interior 
no estabelecimento de estratégias de controle ambiental. Por esse 
motivo, uma atenção maior foi dada à conservação do tecido construído 
dos edifícios, gerando demanda para metodologias de diagnóstico. 
(CARVALHO, 2015, p.04).

Destaca-se como uma publicação pioneira na área da conservação preventiva 
para o patrimônio arquitetônico o “Manual de conservação preventiva para ed-
ificações”, elaborado por Griselda Klüppel e Mariely Santana e editado em 1999 
(CARVALHO, 2015). Tal como outros manuais técnicos elaborados por grupos 
destacados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) no 
contexto do Programa Monumenta, essa publicação apresenta recomendações 

técnicas de utilização e conservação dos bens edificados e orientações sobre: 
rotinas de inspeção, diagnóstico de problemas, materiais e sistemas construtivos, 
procedimentos de limpeza, execução de pequenos reparos e onde pedir ajuda 
(IPHAN, 2000). Seu objetivo “[...] é contribuir para a mudança, necessária, de visão 
de preservação do Patrimônio Edificado. Ele poderá ser o ponto de partida para 
um processo de reeducação de técnicos, proprietários e usuários, na linha de uma 
preservação efetiva, porque preventiva” (IPHAN, 2000, p.1). No entanto, pode-se 
considerar uma abordagem mais reativa do que preventiva, no sentido de que o 
manual está voltado para instruir um público ampliado na identificação do dano 
já iniciado, conforme a descrição da Prevenção secundária de Van Balen (2015). 

A menção a elaboração técnica de planos de conservação preventiva no Brasil, 
como atividade atribuída ao cargo de Arquitetos Urbanistas, foi incorporada na 
Resolução n° 21 de 5 de abril de 2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU). Foi enquadrada como uma atividade de concepção e execução de projetos 
no campo de atuação Patrimônio Histórico Cultural e Artístico e descrita como 
“Plano de Conservação Preventiva” (ítem 1.11.1.8). 

Ainda assim, o contexto atual de preservação do patrimônio cultural edificado no 
Brasil, a predominância de grandes intervenções de obras de restauração sobre 
iniciativas que prezem por ações de conservação sistemática que evitem inter-
venções maiores. O estabelecimento dessas ações poderia ocorrer através da 
elaboração de planos de conservação, atualmente não exigidos pelas políticas 
públicas de preservação do patrimônio construído. 

Tinoco (2013) aponta, como afirmação dessa realidade, o fato de que o Manual 
de Elaboração de Projetos do IPHAN, documento técnico que orienta e normatiza 
a elaboração dos projetos de restauração para bens tombados pelo IPHAN, não 
possuir “orientações técnicas quanto à produção de um plano de gestão da con-
servação ou outro documento que garanta a sustentabilidade das ações propos-
tas e, quiçá, das atividades de rotinas de inspeção e manutenções.” (TINOCO, 
2013, p.05).
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Esse cenário pode ser modificado pela nova Política de Patrimônio Material do 
IPHAN, em elaboração pelo Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. 
Uma proposta inicial foi publicada em 28 de fevereiro de 2018, na forma de con-
sulta pública, com o objetivo de debater e aprimorar o documento. A publicação 
oficial do documento normativo está prevista para 17 de agosto de 2018.

A proposta distingue os processos institucionais que organizam as ações e ativi-
dades voltadas à preservação do patrimônio material entre processos de: Identifi-
cação, Vigilância e Socialização do patrimônio Material. Como formas de Vigilância, 
são identificados os processos de Normatização, Autorização, Licenciamento, Fiscal-
ização, Monitoramento e Conservação. Os Planos de Conservação estão incluídos 
como instrumentos dos processos de Conservação, com a seguinte descrição:

Ferramenta que objetiva estabelecer políticas, regulações e ações 
apropriadas para garantir a retenção dos valores que justificaram 
o reconhecimento de determinado bem como patrimônio cultural, 
dialogando com as necessidades de gestão e controle de mudanças com 
vistas ao seu uso sustentável e apropriação social. (IPHAN, 2018, p.30, 
acessado em 02 de março de 2018)

O sentido de Plano de Conservação a ser adotado pelo IPHAN se aproxima ao 
modelo de PGC’s desenvolvido por Kerr (2013). Esta consideração está baseada na 
ênfase dada à significância, à garantia dos valores e às necessidades de gestão e 
controle de mudanças, apresentadas na descrição, destacadas neste tipo de met-
odologia.

Percebe-se então que a elaboração de planos de conservação e de um cuidado 
sistemático do patrimônio edificado no Brasil, ainda que lentamente, está em ex-
pansão e apresenta uma perspectiva favorável. Procuramos aqui identificar inicia-
tivas já implementadas em que se observa este tipo de abordagem, apresentando 
diferentes metodologias.

Centro de Estudos Avançados da Conservação 
Integrada (CECI)
Os Planos de Gestão da Conservação (PGC’s) do CECI seguem a metodologia 
desenvolvida por Kerr (2013). Como exemplo, tomaremos o Plano de Conservação 
Integrada da Basílica Nossa Senhora da Penha, de 2006, elaborado por demanda 
da Província de Nossa Senhora da Penha do Nordeste do Brasil (PRONEB). Quanto 
ao uso do termo “Conservação Integrada”, explica-se:

19 Para o caso do patrimônio cultural construído, este autor define 
a conservação integrada com a conjugação de esforços técnicos, 
administrativos e políticos simultâneos para a realização de operações 
de salvaguarda da edificação com vistas a assegurar a sua integridade e 
os seus valores de significância.(TINOCO, 2013, p.16)

O risco iminente de incêndios e desabamento trouxe a necessidade de execução 
de obras emergenciais, resultando primeiramente na proposta básica de inter-
venção de restauro, realizada em 45 dias. 

Posteriormente, elaborou-se o PGC, conforme metodologia padrão. Foi elabora-
do em dois estágios, tal como recomenda Kerr (2013): o primeiro referindo-se ao 
conhecimento do lugar, com identificação dos aspectos construtivos, de gestão 
e elaboração da Declaração de Significância; no segundo, desenvolveu-se: apro-
fundamento dos levantamentos realizados no primeiro, inventário de acervos, 
projetos complementares, manuais de inspeção e manutenção e orientação às 
mudanças de estatuto do PRONEB. 

Destaca-se a mudança realizada no estatuto, com finalidade de incorporar uma 
Comissão de Arte Sacra, responsável pela preservação de seus bens patrimoniais 
reconhecidos pelo poder público ou pela Província. Para exercer as funções de 
conservação, foi contratado pela comissão um profissional habilitado nos ofícios 
tradicionais, capacitado pelo CECI. (TINOCO, 2013).
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Também se destacam os “manuais de inspeção”, com linguagem coloquial, com-
portando ações de rotina e fichas de identificações de danos, direcionadas aos 
frades, para identificarem sinais de degradação, possibilitando uma intervenção 
precoce e menos invasiva (TINOCO, 2013). Até hoje o CECI vem implementando e 
monitorando este plano e prestando assessoramento semanal técnico à equipe 
de manutenção da Paróquia. [1]

Museu Casa de Rui Barbosa
A casa de Rui Barbosa é o primeiro Museu-casa inaugurado no Brasil, em 1930, na 
casa onde viveu Rui Barbosa. Núcleo original do que é hoje a Fundação Casa de Rui 
Barbosa (FCRB), o Museu desenvolve atividades de pesquisa, conservação e edu-
cação, além de promover projetos de integração com a comunidade. (FCRB, 2018). 
Desde 1997, suas ações de preservação buscam integrar o edifício histórico e as 
coleções que abriga, tendo como base a prevenção. Foi implantado um Plano de 
Conservação Preventiva (PCP), que tem entre os seus principais objetivos mitigar 
as causas de deterioração e reduzir as vulnerabilidades do conjunto. (CARVALHO, 
2015, p.09).

Em 2004, um acordo de cooperação técnica entre a FCRB e o Getty Conservation 
Institute (GCI) resultou na instalação, em 2006, do sistema de controle climático 
na Biblioteca Rui Barbosa. Em 2005 foi criada a linha de pesquisa “Estratégias de 
conservação preventiva para edifícios históricos que abrigam coleções”, sob coor-
denação da arquiteta Claudia Suely Rodrigues de Carvalho, responsável pela coor-
denação do PCP. Em 2012, foi criado o grupo de pesquisa “Conservação Preventiva 
de edifícios e sítios históricos”, reunindo profissionais pesquisadores de diversas 
instituições do Brasil e tendo como parceria na coordenação a arquiteta Griselda 
Klüppel, organizadora do citado “Manual de conservação preventiva para edifi-
cações” (IPHAN, 2000). Foram desenvolvidos os seguintes projetos de pesquisa, 
destacando-se a utilização da conservação programada como estratégia: 

[1]  Jorge Eduardo L. Tinoco - Informação fornecida em relato por email em 18 de abril de 2018. 

• Conservação programada das coberturas e elementos de madeira (2006), com 
a proposição de plano de manutenção, calendário e estabelecimento de três 
modalidades de ações para preservação: preventivas, de manutenção e de 
reparo, conforme abordado por Fielden (1982);

• Conservação programada das alvenarias e seus revestimentos internos e ex-
ternos (2008), direcionada aos papéis de parede; 

• Conservação das Superfícies arquitetônicas (2011), com elaboração de testes 
de argamassa em parede teste, possibilitando os procedimentos técnicos para 
a conservação das superfícies, incluindo experimentação e monitoramento; 

• Documentação para a Preservação, processo contínuo com o foco na siste-
matização gerenciamento do plano; 

• Gerenciamento de Riscos (2010), focada em ampliar as perspectivas das ações 
preventivas, considerando de forma mais abrangente os riscos para a preser-
vação do patrimônio cultural da Instituição. Contou com consultoria especí-
fica baseada na norma técnica australiana e neozelandesa (FCRB, acesso em 
2018).

Desde a implementação do plano foram feitas intervenções na cobertura, facha-
das, jardins, etc, tendo como base as informações geradas pelo plano.

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Uma importante particularidade da FIOCRUZ é a existência do Departamento de 
Patrimônio Histórico (DPH), uma estrutura técnico-administrativa criada  para 
responder pela conservação, restauração e valoração de seu patrimônio históri-
co, como parte da Casa de Oswaldo Cruz (COC). Desde 1987, o DPH conta com 
profissionais fixos na área de conservação de edifícios e bens culturais. Iniciou 
suas atividades com a elaboração projetos e execução de obras de restauração e 
desde 2000, tem se empenhado em ampliar a sua prática e pesquisa no campo 
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da preservação no que tange operações de conservação. Esta atuação constante 
possibilitou o registro de métodos, materiais, falhas e acertos, sistematicamente, e 
a criação de rotinas preventivas para materiais e elementos arquitetônicos, apre-
sentados na publicação “Metodologia e tecnologia na área de manutenção e con-
servação de bens edificados”, de 2009. 

A escolha pela publicação deve-se à intenção de apresentar uma iniciativa exer-
cida e fundamentada em ações práticas de conservação sistemática. A atividade 
central nela desenvolvida é o monitoramento sistemático, por meio de Fichas de 
Inspeção, e registro das condições dos elementos a fim de alimentar continua-
mente uma base de dados. A análise dos estados de conservação, classificada en-
tre estado Bom, Regular e Ruim, define o tipo de intervenção: Conservação Pre-
ventiva, Conservação Corretiva ou Restauração, respectivamente.

A atuação constante do DPH permite a revisão e aprimoramento de suas práticas, 
havendo avanços no campo desde a publicação. Em 2008 foi criado um Grupo 
de Trabalho na COC para tratar da Conservação preventiva de seus acervos. Foi 
desenvolvido o projeto de pesquisa “Conservação preventiva dos acervos preser-
vados pela Casa de Oswaldo Cruz”, focado em definir estratégias preventivas para 
garantir a conservação das edificações e coleções, utilizando-se da metodologia 
de diagnóstico de conservação desenvolvida pelo GCI (COELHO, 2015). O projeto 
contou com a colaboração da FCRB, resultando na adaptação da metodologia do 
GCI, através da inclusão de análises específicas para edifícios históricos que abri-
gam coleções. 

Tais pesquisas vieram a ajudar a moldar a Política de Preservação e Gestão de 
Acervos Culturais das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, de 2013. Em 
2017, como parte dessa política, foi apresentado o programa de Conservação e 
Restauração de Acervos, que estabelece como diretriz a elaboração de um Plano 
de Conservação Preventiva e de Gestão de Riscos para cada edificação, propondo 
uma estrutura para os PCP’s, formada por quatro módulos: Caracterização, Diag-
nóstico, Avaliação de Riscos e Procedimentos. Percebe-se a ampliação da abor-

dagem da conservação preventiva na instituição entre a publicação de 2009 e o 
Programa de 2017:

O termo conservação preventiva comporta interpretações diversas. 
Pode ser utilizado – tal como definido no documento base da Política 
[Política de Preservação e Gestão de Acervos Culturais das Ciências e 
da Saúde da COC] – para se referir a uma estratégia que incorpora 
diversas atividades, tais como pesquisa, documentação, inspeção, 
monitoramento, gerenciamento ambiental, armazenamento, 
conservação programada e planos de contingência. Observamos 
também seu uso num sentido mais restrito, quando se refere a um 
tipo específico de ação realizada nos bens culturais, geralmente 
contrapondo-se à conservação curativa. Esta consiste em um grupo de 
ações realizadas para contenção de danos que podem evoluir de forma 
significativa, com impacto sobre os itens de maneira individual. Neste 
documento, o termo conservação preventiva será utilizado tanto no 
sentido de estratégia quanto de ação. (IPHAN, 2017. p.03).

O sentido mais restrito mencionado, corresponde às medidas indicadas na pub-
licação de 2009 para elementos avaliados com o estado de conservação “Bom”, 
contrapondo-se as ações corretivas, ou curativas, indicadas para elementos em 
estado “Regular”.

Destaca-se na estruturação proposta para os PCP’s uma grande preocupação com 
a influência do meio sobre o bem, incorporando estudos relacionados a carac-
terísticas climáticas, do terreno e vegetação, com a fim de antecipar a sua deteri-
oração através da preservação, conforme a descrição de prevenção primária de 
Van Balen (2015). 

Em 2015, a FIOCRUZ recebeu apoio financeiro da Getty Foundation, como parte de 
sua iniciativa de subsídio internacional chamada Keeping it Modern, para o desen-
volvimento de estudos para a elaboração do PCP do Pavilhão Arthur Neiva. Tais 
estudos estão reunidos na publicação “Arquitetura Moderna e sua Preservação: 
Estudos para o Plano de Conservação Preventiva do Pavilhão Arthur Neiva”, lança-
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da em 2017, organizada por Barbara Cortizo de Aguiar e Maria Luisa Gambôa 
Carcereri.

Edifício Vilanova Artigas, Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
O edifício Vilanova Artigas abriga a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Inaugurado em 1969 e projetado do ed-
ifício por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, tem como principal material o concre-
to armado aparente. Consolidou-se como ícone da arquitetura moderna paulista 
tombado pelo CONDEPHAAT em 1982, e pelo CONPRESP em 1991. (CAMPIOTTO, 
2017).

O edifício vem sofrendo com a falta de manutenção adequada, levando a neces-
sidade de intervenções de grande escala que, realizadas de maneira equivocada, 
comprometem aspectos de seu significado cultural. Os problemas mais graves são 
reconhecidos na deterioração na superfície das empenas do edifício, acelerada 
pelos agravamentos ambientais, e na estrutura da cobertura, com graves prob-
lemas de estanqueidade. As intervenções já realizadas acabaram proporcionando 
o agravamento dos danos na cobertura e danos estéticos nas superfícies das em-
penas (PINHEIRO, 2016).

Diante destes desafios, em 2015 a FAUUSP se candidatou e foi também contem-
plada com o financiamento pelo programa Keeping it Modern, da Getty Foundation, 
para a elaboração dos primeiros estudos para implantação do Plano de Gestão da 
Conservação do Edifício Vilanova Artigas. 

O modelo utilizado para sua elaboração baseia-se também na metodologia de 
Kerr (2013). Destaca-se  o fato de se tratar de um edifício do patrimônio moder-
no e seguir as recomendações do Documento de Madrid (2014), produzido pelo 
Comitê Científico Internacional sobre Patrimônio do Século XX do ICOMOS/ICO-
MOS-ISC20C (CAMPIOTTO, 2017).

As pesquisas foram divididas em três frentes, cujos resultados são apresentados 
no relatório final do projeto “Subsídios para um plano de gestão da conservação 
para o edifício Vilanova Artigas”, entregue à Getty Foundation em dezembro de 
2017, com as seguintes tarefas (tasks) (PINHEIRO, 2018):

• Tarefa 1: corresponde ao primeiro estágio dos plano: uma apresentação apro-
fundada do edifício, suas transformações e seu significado cultural.

• Tarefa 2: desenvolvimento um plano de monitoramento constante da imper-
meabilização da cobertura do edifício. Foram realizados estudos das carac-
terísticas de desempenho e estado de conservação e desenvolvido um plano 
de conservação / manutenção preventiva para a cobertura.

• Tarefa 3: correspondeu a uma investigação da composição do concreto arma-
do das empenas e seu estado de conservação. Contou com a realização de 
varredura a laser das fachadas e testes para a determinação da composição 
e resistência. Os resultados guiarão intervenções futuras, tendo como alvo 
áreas que apresentam um maior risco de danos.

Há também a preocupação de se disponibilizar ao público as informações de resul-
tados parciais das pesquisas em um blog e uma página em rede social. Destaca-se 
nesta iniciativa a incorporação de conteúdos da pesquisa em disciplina optativa da 
Faculdade de Arquitetura, associando a produção de material para a elaboração 
do plano com o ensino da conservação para os estudantes da universidade.

Considerações Finais
Apesar de diferentes abordagens nas iniciativas apresentadas, é possível perceber 
semelhanças no que tange a indicação da realização de medidas preventivas em al-
gum nível. Em todas as iniciativas percebe-se a utilização da prevenção secundária 
de Van Balen (2015), com a recomendação de rotinas de inspeção, monitoramen-
to e registros que ajudem a impedir o avanço de danos iniciados. Ações pontuais 
primárias também estão presentes, como a recomendação de rotina de limpeza 
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de calhas, por exemplo. A iniciativa da FCRB e a proposta pela FIOCRUZ, ambas 
denominadas PCP’s, no entanto, destacam-se pela aplicação ampla e sistêmica da 
prevenção primária, percebida pela incorporação do gerenciamento de riscos, que 
reconhece os agentes de deterioração e antecipa o aparecimento do dano através 
de medidas preventivas de um modo geral.

A existência de equipe fixa especializada em conservação na FCRB e na FIOCRUZ 
permitiu o desenvolvimento de pesquisas e práticas de extrema importância no 
Brasil. Destaca-se ainda, a importância do compartilhamento de informações e 
acordos de cooperação técnica entre as instituições, como o assessoramento da 
arquiteta Cláudia S. R. Carvalho, da FCRB, nos programas da FIOCRUZ e FAUUSP. 

O PCP do Museu Casa de Rui Barbosa foi importante na evolução do conceito ao 
abranger o edifício como objeto das medidas de conservação preventiva e integrar 
o edifício histórico às coleções que abriga. Um aprimoramento desta abrangência 
ocorreu nas pesquisas em conservação da FIOCRUZ com a adaptação da metod-
ologia de diagnóstico de conservação do GCI para edifícios históricos que abrigam 
coleções. 

Os planos desenvolvidos pelo CECI não foram elaborados diretamente no âmbito 
da administração das instituições, mas por contratação de equipe especializada 
para sua elaboração. Ainda assim, apresentam potencial muito positivo, a exem-
plo do plano da Basílica da Penha, em que houve grande envolvimento adminis-
trativo da instituição, levando inclusive à mudanças de estatuto e contratação de 
funcionário especializado para ações de conservação.

Destaca-se, nos planos do CECI, FCRB e FAUUSP, a disponibilização ao público ger-
al de parte das pesquisas elaboradas através da criação de sites na internet. Tal 
iniciativa, além de disseminar os conhecimentos e estudos relacionados ao tema, 
se configura como a manutenção de mais uma base de dados colhidos durante a 
pesquisa.

Através da análise dos produtos realizados pela FIOCRUZ e FAUUSP no âmbito 
do financiamento do projeto Keeping it Modern, da Getty Foundation, percebe-se a 
complexidade da elaboração dos planos de conservação. Ambos os projetos, para 
os edifícios Vilanova Artigas e do Arthur Neiva, correspondem às etapas iniciais 
da elaboração dos planos, identificados como um processo longo e contínuo que 
envolve diversas pesquisas interdisciplinares, tal como ocorre na FCRB desde o 
fim da década de 1990.

Fica evidenciado que, a partir de 2010, ocorreu um avançou na discussão e na 
elaboração de Planos de Conservação voltados para a prevenção do patrimônio 
arquitetônico a nível nacional. Nota-se que tais experiências foram possíveis pela 
ampliação e aplicação da abordagem da conservação preventiva no patrimônio 
arquitetônico e do incentivo aos estudos sobre significação cultural na última dé-
cada no âmbito internacional. A normativa do CAU e a proposta de decreto do 
IPHAN sinalizam o reconhecimento da teoria, mas falta realizar a efetiva mudança 
de gestão da conservação
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RESUMO
Entender a arquitetura remete a entender a formação do arquiteto, trazendo a luz 
os fatos e as circunstâncias da época da arquitetura moderna na cidade de Curitiba, 
onde encontram-se algumas obras de relevância pertencentes a este movimento. 
A Universidade Positivo mantém um grupo de pesquisa que atua no Inventário 
Digital da Arquitetura Moderna de Curitiba: A Casa do Arquiteto 1962-1985. A 
documentação destes exemplares na cidade, visa contribuir com o acervo da mesma, 
e a finalidade deste estudo é de entender e examinar, através do levantamento 
e análise de dados gráficos copilados, plantas, cortes e elevações e o redesenho 
dos mesmos em modelagem 3D, o conhecimento histórico e as semelhanças 
fundamentais que permaneceram através do tempo na produção desta arquitetura, 
identificando as soluções utilizadas pelos arquitetos na resolução de problemas de 
desenho, projeto e estrutura. No estado do Paraná, a escola modernista é tardia, 
iniciando-se apenas em 1962, quando surge a primeira faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná. Junto dos novos profissionais 
que vieram sendo formados no curso, configura-se uma primeira geração de 
arquitetos e urbanistas curitibanos, cuja produção inicial foi catalogada no livro 
Arquitetura Moderna de Curitiba, de Alberto Xavier, de 1985, data que delimita 
o final do período. A pesquisa abrange residências projetadas pelos arquitetos 
Jaime Lerner, Othelo Lopes e Oswaldo Navarro. O estudo abrange os seguintes 
procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, levantamento documental em 
órgãos públicos e acervos dos arquitetos; visita às residências; registro fotográfico e 
redesenho digital bi e tridimensional. O processo de levantamento de informações 
sobre as residências unifamiliares, mostrou uma carência de acervo e estudo sobre 
o período de Arquitetura Moderna em Curitiba. Sendo assim, o próprio processo 
já apresenta resultados positivos para o panorama geral da história, conservação 
e acervo de arquitetura na cidade.  Com isso espera-se ampliar a documentação 
sobre as residências do Movimento Moderno da cidade de Curitiba, possibilitando a 
utilização das mesmas em pesquisas de outras áreas da Arquitetura e Urbanismo, 
bem como atribuir o devido valor histórico, arquitetônico e patrimonial, estimulando 
a conservação do patrimônio moderno.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Curitiba, Acervo Digital.
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Este artigo, é resultado do desdobramento de uma pesquisa de Iniciação Científi-
ca da Universidade Positivo e elenca a importância do acervo digital da produção 
da arquitetura moderna de residências unifamiliares em Curitiba. Como área de 
interesse teórico e científico, tem enfoque na validação e catalogação que este 
material representa para a história da arquitetura moderna da cidade e para os 
cursos de Arquitetura e Urbanismo da mesma.

A introdução e expansão das tecnologias de informação no cenário brasileiro para 
fins de estudo, fortaleceram a realização de atividades de investigação e pesquisa. 
A intensificação nos últimos anos de plataformas online e bibliotecas digitalizadas 
nas Universidades demonstram uma postura mais virtualizada dos serviços de 
armazenamento. A tecnologia digital trouxe aos novos usuários, diferentes per-
spectivas de acesso à informação e principalmente à catalogação do material es-
tudado. 

Em arquitetura, se antes a informação estava restrita a documentação gráfica dis-
ponível somente em bibliotecas ou órgãos públicos, através das iniciativas de digi-
talização de acervos arquitetônicos e urbanísticos, por parte de grupos de pesqui-
sa, o conhecimento vem sendo disponibilizado cada vez mais em meios digitais e 
virtuais. 

Os acervos gráficos das escolas de arquitetura armazenados de maneira tradicio-
nal, com o passar dos anos, não suprem mais as necessidades dos estudantes da 
atualidade, que se utilizam do material para pesquisa, maleabilidade, e muitas vez-
es, redesenho. Estes acervos, muitas vezes guardados de maneira equivocada e 
sem o devido cuidado, dificultam os trabalhos de investigação, pois encontram-se 
fragilizados em virtude de ações temporais. Originado dessa necessidade de viabi-
lizar as fontes de pesquisa em meios eletrônicos, que não somente a listagem em 
páginas web como diretórios, sem nenhuma descrição ou informação pertinente, 
este estudo se justifica como premissa atender às necessidades de seus usuários 
em relação à busca de informações.   

Esta pesquisa demonstra as soluções adotadas para catalogar em um mesmo 
banco de dados, as informações históricas, técnicas e gráficas deste período da 
arquitetura curitibana, e conta também com o apoio da Fundação Araucária e do 
Governo do Estado do Paraná/SETI.

REVISÃO DE LITERATURA
Segundo Yves Bruand (1981), o ano de 1936 constituiu um marco para a arquite-
tura brasileira, não só pela vinda de Le Corbusier como consultor da equipe que 
desenvolveria o projeto do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, mas pela 
influência exercida nos jovens arquitetos brasileiros, que modificaram seu pens-
amento compositivo através desse breve contato. E que posteriormente, consti-
tuíram as bases para o Movimento Moderno no Brasil.  

A arquitetura moderna na cidade Curitiba ocorreu entre as décadas de 1930 e de 
1980, em três períodos delimitados por características distintas e que podem ser 
denominados da seguinte maneira: o Período Precursor (1930-1945); o Período 
dos Engenheiros-projetistas (1946-1960) e o Período Inicial da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da UFPR (1961-1985), (BRAGA et al, 2017).

O primeiro arquiteto a repercutir com a produção modernista na cidade, foi Fred-
erico Kirchgässner, com o projeto da sua residência localizado na esquina entre 
as ruas 13 de Maio e Portugal (1930) onde rompeu com os padrões estéticos 
vigentes, adotando terraços ao invés de coberturas inclinadas e o concreto ar-
mado como partido na composição e não somente como material construtivo. 
O arquiteto também projetou uma segunda casa modernista, na Rua Visconde 
de Nácar (1936), mantendo essa mesma identidade projetual, de valorizar os es-
paços, através de terraços e pórticos com volumes de escadas (GNOATO, 2009). 

O arquiteto João Batista Vilanova Artigas, na sequência, projetou a Casa José Meh-
ry (1942), três residências contíguas (1944), e mais três residências em 1945, das 
quais apenas uma foi construída, a Casa Coralo Bernardi (FONTAN, 2014). 
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Enquanto as residências projetadas por Frederico Kirchgässner possuem uma 
relação com a linguagem moderna trabalhada na Alemanha da década de 1920, 
os projetos do Vilanova Artigas refletem linguagens próprias de sua fase inicial, in-
fluenciados pela arquitetura de Wright, mas que, a partir da década de 1945, opta 
pelo racionalismo de Le Corbusier desdobrado pela influência da Escola Carioca. 
Um aspecto comum entre estes dois arquitetos foi a busca de ambos por uma for-
mação em arquitetura fora de Curitiba, que na época então só dispunha do curso 
de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia do Paraná, para quem desejasse 
seguir nos caminhos da construção civil (GNOATO, 2009). 

Em 1952, Artigas inova no projeto da Casa João Bettega, trazendo o programa 
residencial para um prisma retangular, ligando por rampas seus dois pavimentos, 
modulando seus pilares e conectando espaços com pé-direito duplo (GNOATO, 
2009). Demonstrando então que a modernidade em Curitiba, até então marcada 
por poucos exemplares, havia se estabelecido por meio de sua obra brutalista, 
madura e mais original.

Josicler Orbem Alberton, em sua dissertação de mestrado “A influência moderni-
sta na arquitetura residencial de Florianópolis” (2006), expõe que a modernidade 
se faz presente a partir dos anos 50, onde os projetos residenciais tradicionais, de 
paredes autoportantes, dão lugar a casa moderna, construída geralmente com es-
trutura de concreto armado, e que permite novos arranjos tanto espaciais, quanto 
materiais, com a inserção de novos ou a experimentação de outros.

Por fim o artigo de Danielle Menezes dos Santos, intitulado “A Casa do Arquite-
to” e apresentado no Seminário de Arquitetura Moderna, Docomomo em Salva-
dor (2008), a autora promove uma maior atenção para as edificações históricas, 
em especial, às do movimento moderno, salientando para a importância de sua 
preservação enquanto documentação histórica e estética do período. Uma vez 
que o material seja catalogado e armazenado, ele pode servir de subsídio para 
futuras pesquisas ou estudos sobre o tema.

OBJETIVOS
A finalidade deste estudo é de catalogar e armazenar, através do levantamento e 
análise de dados gráficos copilados (plantas, cortes e elevações e o redesenho dos 
mesmos em modelagem 3D), as residências unifamiliares projetadas por arquite-
tos, na cidade de Curitiba, entre os anos de 60 e 80, consideradas como modern-
ismo tardio, para acervo digital.

O conhecimento histórico, o repertório adquirido e as questões referentes ao 
patrimônio moderno que permaneceram através do tempo na produção desta 
arquitetura, são identificadas apontando as soluções utilizadas por cada arquiteto 
na resolução de problemas de desenho, projeto e estrutura. 

É também objetivo deste trabalho contribuir para a compreensão da importância 
que o acervo digital da arquitetura de Curitiba desse período possui, enquanto 
registro gráfico, técnico e histórico.  E como, através da utilização deste material, 
possam ser pautadas as novas pesquisas e estudos sobre o tema nos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo.

Os objetivos específicos desta análise são a investigação das peculiaridades espa-
ciais de cada obra através das imagens bidimensionais e em 3D, buscando identi-
ficar suas influências na determinação do partido resultante.  O desafio é produzir 
digitalmente essa informação para que sirva de base investigativa no futuro. 

A presente abordagem se limita às construções de habitações unifamiliares real-
izadas por arquitetos da cidade para a própria moradia e residências ou conjuntos 
residenciais projetados pelo arquiteto Jaime Lerner. As razões da escolha do tema 
compreendem-se melhor através do seu desdobramento neste estudo: original-
mente um projeto de pesquisa do curso de Arquitetura e Urbanismo intitulado: 
“Inventário Digital da Arquitetura Moderna de Curitiba: A Casa do Arquiteto”, que 
buscava copilar todas as obras autorais realizadas no período compreendido en-
tre os anos 30 e 70. A inclusão de residências e conjuntos residenciais projetadas 
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por Jaime Lerner se deu por conta do desdobramento de uma das pesquisas de 
iniciação cientifica que tinha como foco a produção residencial do arquiteto no 
movimento moderno na cidade de Curitiba. A pesquisa teve então como desen-
volvimento deste estudo inicial, a necessidade de armazenar digitalmente este 
material, tendo como foco o movimento moderno na cidade de Curitiba, suas re-
percussões e a moradia. 

A arquitetura moderna como movimento histórico e de referência, continua até 
hoje a manifestar a sua influência através das muitas obras contemporâneas que 
ainda apresentam traços em sua linguagem formal e conceitual. A opção pela habi-
tação se deu em virtude de ser uma tipologia arquitetônica presente em todos os 
períodos da história. Compreender a história e o contexto no qual essas residên-
cias de autoria foram projetadas e executadas também faz parte dos objetivos 
específicos deste trabalho, assim como, quais os princípios teóricos, técnicos e 
compositivos que direcionaram esses arquitetos e a sua receptividade e interpre-
tação por parte da população sobre o movimento moderno (BRAGA et al, 2017).

ESCOPO
O enfoque do estudo se limita às residências unifamiliares ou conjuntos residen-
ciais modernistas construídos na cidade de Curitiba no período de tempo com-
preendido entre duas décadas (60 e 70). A arquitetura moderna, mesmo que tar-
dia, produzida no Brasil, se revela como movimento arquitetônico e de referência, 
que continua até a atualidade manifestando a sua influência em obras contem-
porâneas (MORGADO, 2011).

As casas que fazem parte desta investigação, dispostas aqui cronologicamente 
são:  a residência do arquiteto Jaime Lerner (1964), o condomínio residencial da 
Rua Matheus Leme (1964), a residência na Rua Padre Camargo (1966), a residência 
na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (1966), o condomínio 
residencial na Avenida Silva Jardim (1967), a residência Othelo Lopes Filho (1972), 
e a residência Oswaldo Navarro (1977). As mesmas são pertencentes a uma tip-

ologia arquitetônica e construtiva, cuja semelhança, unidade e geometria fazem 
parte da história arquitetônica de Curitiba que precisa ser preservada.

Na preservação de documentos digitais, tanto como na preservação de documen-
tos em papel, é necessário a adoção de ferramentas e metodologias que protejam 
e garantam a sua manutenção. A sistematização aqui adotada serve para reparar 
os registros existentes, e com o propósito de prevenir eventuais danos e reduzir 
os riscos dos efeitos naturais o redesenho gráfico em 2D e 3D é proposto para a 
preservação desse patrimônio.

Figura 1: Casas selecionadas para estudo e acervo

Fonte:  autores, 2018.
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METODOLOGIA
A recopilação de informações e o desenvolvimento do trabalho, através do re-
desenho e catalogação do acervo das obras está baseado em referências icôni-
cas como as de Siegfried Giedion (1967), Yves Bruand (1981), Leonardo Benévolo 
(1998) e Kenneth Frampton (1999), apresentadas e dispostas graficamente em 
seus livros. Está organizada sob os seguintes tópicos:

• A busca e seleção do material gráfico e textual existente das residências de 
estudo, primeiramente na bibliografia base, na bibliografia auxiliar e poste-
riormente em órgãos institucionais, para a produção do material a ser rede-
senhado, produzido e catalogado;

• Levantamento de dados gráficos: visitas in loco para a obtenção e redesenho 
de plantas, cortes e elevações, bem como a pesquisa sobre informações perti-
nentes referentes ao registro histórico e construção dessas residências;

• Identificação e estudo dos princípios compositivos, conceituais, estéticos e es-
truturais das obras arquitetônicas;

• Redesenho 2D e modelagem 3D das residências estudadas;

• Finalização dos estudos, fichamento e catalogação das obras e elaboração de 
documentos, produção de artigos e relatórios para apresentação e acervo do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo.

ESTUDOS DE CASO
Pesquisadores em várias partes do mundo estão desenvolvendo modelos para for-
mas de catalogação digital com o objetivo de preservar o patrimônio arquitetônico 
a longo prazo. Muitas das iniciativas propostas por grandes centros de pesquisa 
continuam sendo utópicas, como por exemplo, digitalizar e modelar em 3D as 

ruínas de cidades como Palmira e Atenas, mas proporcionam uma base para a 
discussão sobre a implantação de soluções futuras ao problema do acervo de ma-
terial gráfico em papel.

A produção das residências dos arquitetos aqui catalogadas confirma que não 
há obrigatoriamente uma relação imperativa entre o acervo digital e o acervo em 
papel. A tecnologia digital empregada levou em consideração o fato de que o ma-
terial gráfico em papel pode se danificar ao longo do tempo em função do manu-
seio, e perder-se enquanto registro, informações importantes para a trajetória da 
arquitetura. 

No caso dos materiais impressos, a preservação lógica é relevante, por estar ga-
rantida no formato específico em que foram feitos (plantas, cortes, modelos, liv-
ros, etc.). Na publicação e conservação digital, a preservação está associada à ne-
cessidade de garantir a conversão dos formatos originais de custosa manutenção 
ou preservação. A importância da preservação digital de desenhos, plantas e mod-
elos torna-se preservação de documentos devido principalmente à capacidade de 
o objeto digital ser passível de modificação e melhoria no seu desenho, apresen-
tação ou interação do formato. Com isso, evita-se muito a perda do conteúdo 
original ao longo do tempo. 

Com as referências bibliográficas sobre a arquitetura moderna em Curitiba e das 
residências estudadas, e visitas as mesmas, foi possível fazer uma breve descrição 
dos projetos a serem catalogados. Com o levantamento dos projetos na Secretaria 
de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba e o acervo dos arquitetos foi possível re-
desenhar as casas em CAD e modelagem 3D.
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Figura 2: Redesenho Casas do estudo

Fonte:  Acervo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo

RESIDÊNCIA DO ARQUITETO JAIME LERNER (1964)
Localizado no bairro Cabral, o terreno que anteriormente abrigava sua residência, 
hoje é o escritório de Jaime Lerner. Originalmente implantada num lote estreito, o 
arquiteto opta por encostar uma das empenas na divisa, para que seja criado um 
pátio interno, que fornece iluminação natural à casa. Com a laje jardim, o arquite-
to promove controle térmico e compõe ainda com a mesma o desenho da caixa 
d’água. Os fechamentos em esquadria de madeira, possuindo planos cegos e pla-
nos com vidro, além de janelas que se abrem para o pátio lateral. Os acabamentos 
em reboco baiano, recobrem as paredes de alvenaria e evidenciam as instalações 
elétricas (Sangalli, Sanquetta e Stival, 2017). 

RESIDÊNCIA NA RUA PADRE CAMARGO (1964)
A residência encontra-se num ponto alto da cidade em na esquina da Rua Padre 
Camargo. Implantada no terreno em forma quadrada tem aberturas voltada para 
rua as áreas de uso social e as de uso íntimo voltam-se para o terreno ou para a 
divisa. No centro do volume ocorre um pátio, que fornece iluminação natural para 
grande parte dos cômodos e abriga a caixa d’agua cujo volume alcança altura su-
ficiente para ser visto através da fachada. As paredes de concreto, possuem bases 
alargadas e apoiam a cobertura (Sangalli, Sanquetta e Stival, 2017). 

CONDOMÍNIO DA RUA MATHEUS LEME (1964)
O conjunto residencial composto por seis residências ocorre em um terreno com 
aclive. O partido proposto pelo arquiteto é escalonar pares de residências, para 
que as mesmas tivessem insolação e visual sentido leste. A laje de concreto é bem 
marcada nas fachadas e as vedações de alvenaria em parte são de tijolo aparente 
e no térreo possuem reboco (Sangalli, Sanquetta e Stival, 2017). 
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RESIDÊNCIA DO ARQUITETO OTHELO LOPES (1972)
m grande terreno de esquina, nas ruas Luiz Antônio Biazzetto e Gregório de Matos, 
foi escolhido por Othelo Lopes para implantar a casa onde ele mesmo iria morar. 
Três pavimentos foram construídos: térreo, pavimento superior e um sótão. To-
dos vistos através de uma alta esquadria, localizada numa parede totalmente feita 
em madeira e voltada para nordeste. Sua planta é predominantemente em linhas 
ortogonais, entretanto algumas curvas chamam a atenção, e nelas estão localiza-
das as instalações sanitárias da casa. Construída entre 1973 e 1975, encontra-se 
com características fora da época, pois aproxima-se mais do regionalismo, advin-
do com o pós modernismo. Comparada as obras do final do modernismo, se dif-
erencia das casas do entorno, em virtude de sua volumetria e materiais emprega-
dos, tornando-se uma referência para a arquitetura residencial em Curitiba (Nizer,  
Ceccon e Patron, 2017).

RESIDÊNCIA OSWALDO NAVARRO (1977)
Proveniente de um desenho mais orgânico, nesta residência, pode-se constatar 
a importância da repetição do mesmo ângulo em todas as paredes existentes. 
Baseada em uma geometria circular, a sua composição e articulação adquire uma 
forma mais dinâmica, alternando distâncias e intercalando espaços vazios, de 
acordo com as necessidades funcionais de cada cômodo da casa. Assim a mesma 
se diferencia de outras da época, tanto por suas formas arrojadas, quanto pelo 
material utilizado. As toras de madeira trazem o conceito de um projeto rústico de 
certa forma, mas os encaixes complexos e os refinamentos mostram o detalha-
mento minucioso de cada parte da edificação. A escolha pela madeira apresenta 
aqui uma busca pelo desenvolvimento de um edifício único, com personalidade 
própria e que traz consigo qualidades projetuais em relação ao conforto térmico e 
acústico, e de sustentabilidade da residência (Nizer, Ceccon e Patron, 2017).

RESIDÊNCIA NA AV. MARECHAL HUMBERTO DE 
ALENCAR CASTELO BRANCO (1966)
Localizada em grande lote de esquina, é implantada mais próxima à Av. Humberto 
de Alencar Castelo Branco. Possui uma rampa curva que dá acesso ao edifício, que 
se configura com uma volumetria ortogonal em três pavimentos. No pavimento 
térreo, encontra-se o setor social e de serviço da casa (salas de estar e jantar, copa, 
cozinha, lavanderia). No pavimento inferior encontra-se um outro setor social da 
casa (antigo salão para festas). E no pavimento superior, onde está localizado o 
setor íntimo (quartos, closets e banheiros). Em todos os pavimentos existe um 
grande vazio que conecta os três níveis, configurando uma espacialidade contínua 
(Sangalli, Sanquetta e Stival, 2017). 

CONDOMÍNIO A AV. SILVA JARDIM (1967)
Este condomínio localizado em um terreno estreito e profundo (17x100 metros) 
na Avenida Silva Jardim, é composto por sete casas similares atendidos por uma 
rua interna. As casas estão abertas a leste e possuem dois pavimentos com os 
setores de convívio, serviço e a garagem no térreo, além dos três dormitórios, uma 
sala intima e instalações sanitárias no pavimento superior. Cada casa possui uma 
área de 150m2 de área construída. O espaço restante nos fundos do terreno é 
utilizado de maneira comum dos moradores, adotado de elementos de recreação 
(Sangalli, Sanquetta e Stival, 2017).

CONCLUSÃO
A partir de todos os dados colhidos, catalogados e da reconstrução dos modelos 
através de imagens e plantas pré-existentes, foi possível verificar que as residên-
cias aqui apresentadas possuem uma importância enquanto movimento ar-
quitetônico e também enquanto patrimônio histórico e construído para a cidade 
de Curitiba.
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Em todas elas, a arquitetura do movimento moderno se manifesta por diferentes 
nuances, ora em premissas estéticas, ora em premissas técnicas. Em um primeiro 
momento se sugere que a influência do modernismo em Curitiba apresenta um 
viés próximo as escolas paulista e carioca. Para então, com o projeto e execução 
destas residências, apresentar uma característica própria e mais autoral, dado o 
caráter regional impresso nestas obras. As vantagens que o acervo digital desta 
produção apresenta fica clara através de uma análise maior de cada residência. 

Com o acervo digital, pretende-se garantir a preservação dos registros destas 
obras. Os métodos aplicados de redesenho procuram evitar o risco de criar bar-
reiras para um uso destes recursos no futuro. Para resolver essas questões as 
pesquisas que abordam o tema elaboram e testam esquemas que permitem sele-
cionar as partes gráficas integrantes do processo de preservação digital. 

As tecnologias para a preservação digital são realizadas com o intuito de auxil-
iar a manutenção da história e facilitar a pesquisa e investigação sobre os estilos 
arquitetônicos. O uso de repositórios de informação digital nos estudos sobre a 
preservação de patrimônio tem concluído que a forma mais efetiva de garantir o 
armazenamento é uso de recursos de informação por longos períodos de tempo. 

A pesquisa está desenvolvendo um meio de publicação dos levantamentos e re-
desenhos das residências para pesquisa em internet e as publicações deverão ser 
feitas do blog (CADERNOAU) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Positivo. Na página principal da pesquisa a proposta é posicionar as residên-
cias em uma única linha do tempo (figura 3), e ao clicar na residência, entraria a 
página das informações e desenhos da moradia escolhida (figura 4).

Figura 3: Template de Página Inicial da Pesquisa na internet

Fonte:  Acervo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo
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Figura 4: Template de Página de informações da residência da Pesquisa na internet

Fonte:  Acervo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo

A finalização desta pesquisa proporciona a abertura de novas vertentes a serem 
estudadas dentro do panorama da arquitetura moderna em Curitiba. Não apenas 
pela qualidade e diferencial dos materiais digitais aqui apresentados, mas pela 
capacidade de apropriação e interpretação que estes conferem às instituições de 
ensino e à comunidade, como possibilidade de estudo e pesquisa futura.

Como conclusão, enfatiza-se aqui a necessidade de maior engajamento por parte 
de grupos e universidades curitibanas e paranaenses em pesquisas e produção 
de material digital para catalogação e análise sobre o assunto abordado, pois es-
tas residências possuem um grande valor arquitetônico e histórico na cidade, se 
destacando, através de seus projetos e construção, como importantes registros 
da trajetória e da memória, não só da arquitetura curitibana, mas também da 
produção autoral destes arquitetos.
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Av. Otávio Gama, 444. Bairro Caborê. Paraty – RJ. CEP: 23970-000
denise.lvalogistica@gmail.com

RESUMO
Durante a corrida do ouro no Século 18, a região das minas atraiu mais de 400 mil 
pessoas, vindas de Portugal e de outros lugares. Qual seria hoje o novo ouro das 
Gerais? Atualmente, as Minas Gerais “do ouro” atraem mais de 400 mil turistas entre 
brasileiros e estrangeiros. Tomando-se como estudo de caso as cidades históricas 
mineiras que mais se destacaram no Ciclo do Ouro, aponta-se para uma rede de 
cidades turísticas de interesse cultural e histórico: Ouro Preto; Mariana; Santa 
Bárbara; Sabará; Congonhas; São João del Rei e Tiradentes. As principais críticas do 
turista internacional são referentes à infra-estrutura: sinalização turística, limpeza 
urbana, segurança pública, 

transporte urbano, telefonia e internet. O grupo das cidades históricas possui 
ricos atrativos, mas apresenta vários problemas de infra-estrutura que o impede 
de firmar-se como um itinerário de sucesso, gerador de trabalho e renda, e fator 
de desenvolvimento. A melhoria da infra-estrutura sócio-econômica associada ao 
incremento do turismo, se forem direcionados ao desenvolvimento com inclusão 
social, terão forte impacto positivo sobre a qualidade de vida da população. As 
áreas estratégicas para esse desenvolvimento, e que deverão ser tratadas em 
conjunto, são: acessibilidade; habitação; saneamento; limpeza urbana; educação; 
iluminação pública; pavimentação; circulação intra-urbana; monumentos históricos; 
mobiliário urbano; sinalização interpretativa; fiação; meio-ambiente (áreas verdes); 
equipamentos turísticos e culturais; e  segurança contra incêndio. Nesse sentido, 
pretende-se apresentar um diagnóstico síntese sobre essas áreas para as sete cidades 
apontadas e perspectivas de solução. A base da proposta é discutir as possibilidades 
de parcerias público-privadas com foco em múltiplas áreas com abrangência 
intermunicipal. A meta é a requalificação das cidades históricas através de uma 
abordagem integrada e focada no turismo como âncora do desenvolvimento. Para 
isso, vislumbra-se que a filosofia de parcerias público-privadas poderá apontar 
formas de financiamento inovadoras.  

Palavras-chave: Património Urbano, Redes de Cidades Turísticas, PPP. 
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Patrimônio urbano: conservação e sustentabilidade 
para redes de cidades turísticas de Minas Gerais

1.  Rede integrada para o desenvolvimento: conceito e 
metodologia de análise
A nova ordem mundial impõe uma tendência de fragmentação territorial que 
pode aumentar disparidades espaciais históricas, desenvolvendo localidades mais 
competitivas e excluindo territórios menos competitivos. Este desenvolvimento 
desigual tende a favorecer áreas dinâmicas que concentram renda, infraestrutura, 
mão-de-obra qualificada, inovações tecnológicas e que possuem maior potencial 
competitivo frente à economia mundo.  De acordo com Ferreira, “...territórios de-
scentralizados que abrigam processos localizados buscam uma conexão com o 
sistema hegemônico, sendo afetados pela competitividade, fragmentando e se-
lecionando lugares. Nesse contexto, aqueles lugares que concentram oportuni-
dades inserem-se na economia-mundo, já aqueles lugares que não contam com 
vantagens competitivas e não possuem condições de atender os critérios de efi-
ciência impostos pelo padrão global são excluídos, tornando-se economicamente 
deprimidos, territorialmente periferizados e socialmente segregados”. (in: Simon, 
2004, p. 917)

A disputa territorial pelo desenvolvimento ocorre muitas vezes entre localidades 
vizinhas, resultando em guerras fiscais e em uma lógica competitiva perversa. É 
neste cenário que  se concebe as redes integradas para o desenvolvimento, que 
buscam inverter esta tendência fragmentadora, estimulando a cooperação e a sol-
idariedade entre lugares e regiões. Reconhecer a interdependência econômica, 
social e cultural de territórios vizinhos é um primeiro passo no sentido de buscar 
efeitos sinergéticos no caminho para o desenvolvimento.

Entretanto, não só os lugares são excluídos do desenvolvimento, muitas pessoas 
também ficam à margem deste processo. Por isso, é preciso também reconhecer 
a inclusão social como elemento indispensável da equação.

O estudo em questão busca investigar a possibilidade de uma aliança estratégica 
entre territórios subnacionais, estimulando laços complementares e reconhecen-
do as vocações e o papel único e fundamental que cada lugar desempenha dentro 
da rede. Pretende-se engendrar um ciclo virtuoso de crescimento que transborde 
os limites das localidades dinâmicas, levando competitividade para territórios viz-
inhos que possuem baixos indicadores socioeconômicos. A proposta é alcançar 
padrões elevados de qualidade urbana e regional que atraiam novos negócios e 
riqueza para a região.

O desenvolvimento do estudo começa pela identificação da área, com a seleção 
criteriosa de lugares prioritários para a composição da rede. Em seguida, é real-
izado um levantamento histórico e socioambiental da região e de cada município 
partícipe, buscando um melhor entendimento da relação entre os municípios e a 
região e de cada lugar dentro da rede. 

A análise é feita para a região como um todo coerente e integrado, mas também 
para cada município ou localidade isoladamente, de forma a identificar gargalos 
para o desenvolvimento regional e aumentar os níveis de qualidade urbana e so-
cial na escala vivencial. Este levantamento permitirá a identificação de carências 
específicas e coletivas, permitindo o tratamento de soluções em uma escala mais 
ampla com otimização de recursos.

Com base nestes estudos, são elaborados projetos e programas que busquem 
aproveitar as potencialidades e enfrentar os gargalos das diferentes áreas, de for-
ma sistêmica. A ideia é gerar alternativas para o desenvolvimento regional com in-
vestimentos em infraestrutura social, em qualificação técnica e profissional, além 
de programas de corte social, ambiental e cultural. (Figura 1).
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Figura 1: Metodologia

Espera-se que tais ações permitam a integração da rede não somente do ponto de 
vista material, por meio de melhoramentos no acesso e no padrão de qualidade 
urbana, mas também do ponto de vista simbólico, com o reconhecimento e dis-
seminação de uma identidade regional.

Para viabilizar as propostas, que geralmente necessitam de vultosos investimen-
tos, sugere-se a adoção de parceiras público-privadas, cujo modelo institucional e 
de financiamento será detalhado para cada caso específico.

2.  Redes de cidades turísticas
O desenvolvimento do turismo fora das regiões de grandes aglomerações urban-
as pode ser favorecido se houver uma política para formatação em rede dos atra-
tivos turísticos. Um país como o Brasil, com dimensão continental, possui circuitos 

turísticos em plena competição entre si, mas que são essenciais para as econo-
mias regionais. Nesse sentido, é de suma importância a formação de redes de ci-
dades turísticas como estratégia de desenvolvimento econômico, social e urbano, 
principalmente para o interior do país. Cidades de pequeno e médio porte, ao se 
conectarem por intermédio de uma rede, com objetivos comuns de desenvolvi-
mento e parceria, tem muito a lucrar. 

Primeiro, na identificação de similaridades com vistas à definição de metas com-
partilhadas. A partir de um reconhecimento das semelhanças de suas origens e 
características, um segundo passo é o levantamento de campo para obter o diag-
nóstico dos condicionantes, deficiências, forças e potenciais visando um plane-
jamento urbano integrado. A partir dessa orientação, a estruturação de uma es-
tratégia de financiamento que possa suprir as necessidades e alavancar recursos 
para a preparação e a gestão desses patrimônios urbanos e ambientais.

Os aspectos a serem observados na fase de diagnóstico, especialmente em cidades 
históricas, devem ressaltar as condições de atendimento e de atratividade do tur-
ista, mas também os impactos que as ações de desenvolvimento poderão ter so-
bre a comunidade local. Isto porque a infraestrutura socioeconômica atenderá a 
ambos os públicos, sendo prioridade das políticas públicas municipais. Em relação 
à estruturação das soluções, cada cidade pode contribuir na formação de econo-
mias de escala e de escopo visando o solucionamento conjunto dos problemas 
identificados e o aproveitamento de suas vocações. 

A Figura 2 abaixo sintetiza as áreas de estudo que se complementam e integram 
a formação de uma rede estruturada para conservação e sustentabilidade de ci-
dades turísticas que resulte em uma região próspera e competitiva com capaci-
dade de atrair novos negócios. Este artigo tem como objetivo a reflexão sobre 
como viabilizar a criação de redes de cidades turísticas, ou seja, como atrair in-
vestimentos e o interesse da participação privada em empreendimentos dessa 
natureza. 
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Figura 2: Rede Integrada para o Desenvolvimento

3. Redes de cidades turísticas de Minas Gerais: 
Diagnóstico X Proposta
As principais regiões turísticas de Minas Gerais, além de Belo Horizonte e Inhotim, 
estão localizadas em tres núcleos que podemos denominar de: Minas do Ouro, 
Minas dos Diamantes e Minas das Águas.

Com base no estudo Rede Integrada para o Desenvolvimento com Inclusão Social 
das Cidades Históricas de Minas Gerais (2006) que expõs uma abordagem diferen-
ciada para a estruturação de redes turísticas e o financimento de sua implemen-
tação. Apesar dos dados específicos em relação aos investimentos necessitarem 

de atualização, grande parte do seu diagnóstico continua válido e os problemas 
apontados ainda não estão solucionados. 

Foram estudadas as demandas e potencialidades de sete cidades históricas de 
Minas Gerais que fazem parte da Estrada Real, do núcleo das Minas do Ouro: 
Congonhas, Mariana, Ouro Preto, Sabará, Santa Bárbara, São João del Rey e Ti-
radentes. Os estudos se desenvolveram, primeiramente, sobre diagnósticos e 
impactos do desenvolvimento urbano em quinze áreas de abrangência: acessi-
bilidade; habitação; saneamento; limpeza urbana; educação; iluminação pública; 
pavimentação; circulação intra-urbana; monumentos históricos; mobiliário urba-
no; sinalização interpretativa; fiação; meio-ambiente (áreas verdes); equipamen-
tos turísticos e culturais; e, segurança contra-incêndio. Para cada uma das áreas 
estudadas foram indicadas propostas e estimados os investimentos.

3.1. Acessibilidade
Quanto à acessibilidade, a maioria dos turistas da região das Minas de Ouro se uti-
liza de carro, mesmo que grande parte das rodovias de acesso se encontre em es-
tado péssimo ou ruim. Apesar da linha férrea turística entre Mariana e Tiradentes 
ser um sucesso, as ferrovias da região estão subutilizadas para o transporte de 
passageiros. Há deficiência de linhas regulares diárias de ônibus e de transportes 
alternativos entre as cidades e os principais portões de entrada. Faltam aeropor-
tos ou linhas comerciais de voos para as principais cidades do núcleo.

A proposta frente à acessibilidade é recuperar as rodovias em estado ruim e pés-
simo, aproveitar linhas ferroviárias pré-existentes para transporte de passageiros 
e criar novos meios de transporte alternativo que facilitem a circulação entre as 
principais cidades do núcleo das Minas do Ouro. O investimento estimado à época 
do estudo para atender a rede das sete cidades foi de R$ 334 milhões aproxima-
damente. Os empregos gerados, 6.736. O aumento de renda em 14%, e da renda 
per capita de 7,6%.
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3.2. Habitação
Em relação à habitação, a expansão urbana desordenada com moradias precárias 
e ocupação de encostas é uma constante observada nas sete cidades estudadas. 
Os municípios com os maiores déficits habitacionais são: Ouro Preto, Mariana, São 
João Del Rei e Sabará. 

Como proposta, previu-se a construção de 10 mil unidades habitacionais (10% dos 
domicílios da região) e realocação dos moradores que habitam em áreas de risco. 
O investimento estimado previsto foi de R$ 300 milhões com impacto no cresci-
mento da renda per capita para a região de 7,5%, um crescimento da renda agre-
gada de 13% e a geração de 6.000 empregos diretos e indiretos.

3.3. Saneamento
O esgotamento foi identificado como uma das principais deficiências da infraestru-
tura da região. Em torno de 34 mil domicílios (34,6% dos domicílios da região) não 
possuíam acesso ao esgotamento sanitário e 4 mil moradias (65%) não dispunham 
de tratamento de esgoto. O estado dos rios que percorrem o perímetro urbano foi 
considerado devastador, ou seja, rios poluídos e malcheirosos. 

Frente ao problema de esgotamento sanitário, propôs-se a construção de redes 
de coleta e tratamento de esgotamento sanitário para acesso pleno. O investimen-
to estimado foi de R$ 460 milhões, ao longo de 10 anos. Isso traria um impacto 
para a região de crescimento da renda per capita da ordem de 10,5% ao longo dos 
10 anos, um crescimento da renda total de 17% e a geração de 9.300 empregos 
diretos e indiretos.

Em relação ao abastecimento d’água, 5,4 mil moradias (ou 5,5% dos domicílios da 
região) necessitam de acesso ao serviço. Para atender a essa demanda previu-se 
um investimento total de R$ 40 milhões ao longo de 10 anos, com impacto sobre o 

crescimento da renda per capita da região de 1%, crescimento da renda agregada 
de 1,5% e geração de 900 empregos diretos e indiretos.

3.4. Limpeza urbana 
As cidades selecionadas para estudo não possuem estruturas adequadas para 
a disposição final de resíduos sólidos, com exceção de Sabará. Previu-se a con-
strução de 4 aterros sanitários consorciados com investimento de R$ 7.500.000,00. 
Empregos gerados na ordem de 151, com aumento de renda de 0,31% e de renda 
per capita de 0,17%.

Não há coleta seletiva do lixo, não se encontrou unidades de reciclagem. A propos-
ta incluiu a construção de 3 unidades de reciclagem de material de construção, 
cujo investimento seria da ordem de R$ 3.000.000,00. Em relação a esse investi-
mento, o impacto sobre empregos seria próximo a 70, com aumento de 0,24% na 
renda e 0,13% sobre a renda per capita.

3.5. Educação 
Verificou-se que existe espaço para investimentos extras na educação primária. 
Isto porque tem-se como premissa que o aumento da escolaridade alavanca a 
produtividade do trabalhador, amplia as oportunidades do mercado de trabalho 
e acarreta em crescimento econômico. Vislumbrou-se um cenário de aumento 
de 1 ano na média de estudos da população sem o ensino primário completo, 
com políticas educacionais permanentes por um período de 10 anos, focando-se 
em uma população carente de aproximadamente 100 mil pessoas (26% da pop-
ulação), a um custo estimado de R$ 73 milhões de reais ao longo desse período. 
Isso traria crescimento da renda per capita da região de 1,5% e crescimento da 
renda agregada de 4,5%.

Em relação à educação técnica, considerou-se um cenário de aumento de 1 ano na 
média de estudos da população sem o ensino médio (mais de 8 anos de estudo) 
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completo. Se essa política educacional perdurasse por um período de 10 anos, 
atendendo uma população carente de 105 mil pessoas (26% da população), seu 
custo estimado seria de R$ 70 milhões de reais ao longo de 10 anos. O resultado 
teria um impacto de crescimento da renda per capita da região em 1% e o cresci-
mento da renda agregada seria de aproximadamente 4%.

3.6. Iluminação pública 
O diagnóstico do estudo apontou que 10 mil residências (ou 10% das residências 
da região) necessitam de Iluminação Pública. Para atender a essa demanda, esti-
mou-se um investimento total de R$ 9,5 milhões. O impacto sobre o crescimento 
da renda per capita da região seria de 0,2%, o crescimento da renda agregada de 
0,5% e a geração de 200 empregos diretos e indiretos.

3.7. Pavimentação 
 Em termos de pavimentação, há carência para o atendimento de 25 mil residên-
cias, cerca de 25% das residências da região. O investimento previsto total das 
obras foi de R$ 26 milhões. O impacto estimado no crescimento da renda per capi-
ta da região foi de 0,5% e sobre a renda per capita da região, de 3%. O crescimento 
da renda total em 1% e, em virtude dos investimentos, estimou-se a geração de 
500 empregos diretos e indiretos.

3.8. Circulação intra-urbana 
O trânsito de veículos dentro das cidades é intenso e irrestrito, atrapalhando a 
apreciação e a circulação dos pedestres. O transporte público e o turístico são 
insuficientes e inadequados. A cidade colonial dificulta a circulação e o acesso aos 
atrativos para portadores de necessidades especiais.

A proposta apresentada inclui a construção de 20 estacionamentos fora dos cen-
tros históricos e a restrição da circulação de veículos em parte deles. O investi-

mento nos estacionamentos foi previsto em R$ 10.000.000,00. O impacto estima-
do sobre criação de empregos foi de 202, no aumento de renda de 0,42% e 0,23% 
na renda per capita.

Outro ponto levantado na proposta foi oferecer opções de transportes alternati-
vos (micro-ônibus, funiculares, elevadores, charretes, etc). Para isso estimou-se o 
custo de investimento de 5 funiculares e 1 elevador em R$ 249.000.000,00.  Como 
impactos, estimou-se a criação de 603 empregos, diretos e indiretos, o aumento 
de renda em 2,54%, e, de renda per capita de 1,38%. 

Além disso, recomendou-se elaborar e implementar projetos de acessibilidade 
aos portadores de necessidades especiais nos principais atrativos das cidades. 

3.9. Monumentos Históricos 
O estado de conservação da maioria dos monumentos varia de regular a péssimo 
e alguns estão fechados sem uso regular. A maioria dos monumentos não conta 
com iluminação adequada que valorize o imóvel ou o conjunto arquitetônico e 
urbanístico à noite.

As propostas apresentadas foram: recuperar 162 (70%) monumentos religiosos 
e civis, com investimento de R$ 93.898.000,00; e, implementar projetos de ilumi-
nação para 103 monumentos religiosos e de grande porte, chafarizes, pontes e 
estações de trem, investimento previsto de R$ 25.350.500. Quanto aos impactos 
referentes a esses investimentos: 550 empregos gerados, crescimento da renda 
per capita de 0,5% e crescimento da renda agregada de 1,1%.

3.10. Mobiliário Urbano 
Nas cidades estudadas, faltam elementos de mobiliário, não atendendo à deman-
da. Quando existentes, não possuem uma unidade estético-formal e apresentam 
problemas de depredação, falta de praticidade e/ou conforto. 
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A proposta apresentada foi de criação e implantação de novo projeto com lin-
guagem uniforme e adequada à sítios históricos além de investimento em ma-
nutenção. O investimento previsto foi de R$ 7.000.000,00, com 350 empregos ger-
ados, aumento de renda de 0,53% e 0,29% de aumento de renda per capita.

3.11. Sinalização Interpretativa 
A sinalização interpretativa é inexistente, insuficiente, inadequada ou está dete-
riorada. A proposta incluiu a elaboração e implantação de um projeto de sinal-
ização interpretativa criativa e diferenciada, cujo investimento foi estimado em 
R$ 890.000,00. Esse investimento resultaria em 18 novos empregos, aumento de 
0,04% da renda e 0,02% da renda per capita.

3.12. Fiação
A fiação elétrica aparente dentro do perímetro protegido das cidades é predomi-
nante e prejudica a apreciação dos monumentos e sítios históricos. Como propos-
ta estimou-se o cabeamento subterrâneo de 27.977,56 metros da fiação elétrica, 
com previsão de investimento de R$ 33.573.072,00. Os empregos gerados seriam 
da ordem de 677 e a expectativa de crescimento da renda em 1,41% e crescimento 
da renda per capita em 0,76%.

3.13. Meio-ambiente (áreas verdes) 
As áreas verdes das cidades históricas são inexistentes ou estão em péssimo es-
tado de conservação. As propostas apresentadas foram: tratamento paisagístico, 
reflorestamento e recuperação das margens dos rios, criação de parques e praças.

3.14. Equipamentos Turísticos e Culturais
Pouca diversificação e baixa qualificação dos meios de hospedagem, estabeleci-
mentos de alimentação e atrativos.

Este aspecto teve as seguintes propostas: construção e implementação do parques 
temáticos e museus interativos; aproveitamento de imóveis abandonados, sub-
utilizados, ou terrenos baldios na área protegida das cidades; e, construção de 
hotéis-fazenda voltados para a classe A, com serviços e equipamentos diferencia-
dos. 

3.15. Segurança contra incêndio 
Avaliou-se que há despreparo e dificuldades no controle e na prevenção de in-
cêndios em virtude das ladeiras íngremes e das casas geminadas. Também se 
verificou aumento da massa inflamável devido a expansão dos serviços e dos eq-
uipamentos turísticos. A proposta apresentada é de elaboração e implementação 
de programa consorciado contra incêndio.

Os três últimos tópicos não tiveram orçamentos específicos para investimentos 
por se tratarem de temas pulverizados, com abordagens particulares, e soluciona-
mento individualizado por município.  

4. Resultados do estudo 
A fase de diagnóstico apresentou como maior déficit de infraeestrutura, o atendi-
mento ou tratamento de esgoto sanitário, problema recorrente em todas as sete 
cidades estudadas (média de 65,5%). A questão da falta de acesso à educação 
primária foi outro fator identificado como incidente e de exclusão social (27,6%, 
em média). Também sobressaiu a média de áreas urbanas sem pavimentação, 
25,3%.

Em relação às propostas para a infraestrutura logística e sócioeconômica, o esgot-
amento sanitário (R$ 460.000.000,00) teve o maior volume de recursos previstos, 
seguido por acessibilidade (R$ 334.000.000,00) e habitação (R$ 307.000.000,00). 
Os investimentos por cidade estudada foram, em ordem decrescente: Sa-
bará (R$308.000.000,00); Ouro Preto (R$220.000.000,00); São João del Rey (R$ 
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201.000.000,00) ; Mariana (R$137.000.000,00); Congonhas (R$111.000.000,00); 
Santa Bárbara (R$62.000.000,00) e Tiradentes (R$18.000.000,00). Um total de 
R$1.391.000.000,00, aproximadamente. A geração de empregos prevista corre-
spondente a esse investimento foi de 24.787, o aumento de renda de 52,88% e de 
renda per capita de 28,71%.

Quanto à infraestrutura turística e cultural, correspondendo a recuperação de 
monumentos históricos, iluminação de monumentos, mobiliário urbano, sinal-
ização interpretative e fiação elétrica, o total do investimento previsto foi de 
R$171.000.000,00, sendo a maior parte destinada aos monumentos históricos 
(R$94.000.000,00), seguida por aterramento da fiação elétrica (R$34.000.000,00) e 
iluminação dos monumentos (R$25.000.000,00).  Na divisão dos recursos por cidade 
tem-se: Ouro Preto (R$40.6000.000,00); São João del Rey (R$38.000.000,00); Sa-
bará (R$35.000.000,00); Mariana (R$23.000.000,00); Tiradentes (R$10.000.000,00); 
Santa Bárbara (R$7.000.000,00) e Congonhas (R$6.000.000,00). 

O volume de recursos para uma Parceria Público-Privada (PPP) fica atrativo quan-
do se aglomeram as demandas de uma rede integrada de cidades turísticas. Ess-
es investimentos se constituem em âncoras para o desenvolvimento regional.  A 
modelagem de uma PPP que objetive a qualificação das cidades históricas selecio-
nadas, passa por mecanismos do tipo operação urbana consorciada, concessão 
urbanística ou concessão patrocinada. Nesses casos, o modelo legal se baseia nas 
análises das legislações específicas de cada cidade, leis urbanas e de meio am-
biente,  na composição de instrumentos legais adequados para trazer subsídios 
para a elaboração de legislação urbana específica.

5. Modelagem de Parcerias Público-Privadas para 
Redes de Cidades: uma reflexão
Há experiências positivas de parcerias público-privadas, cujos exemplos de consór-
cios intermunicipais nas áreas de lixo e saneamento básico são os mais conheci-
dos. Esses setores tem como elemento facilitador a possibilidade de arrecadação 

via tarifas. Outros setores estudados não tem essa vantagem como é o caso da 
recuperação de monumentos históricos, da inserção e manutenção de mobiliário 
urbano, sinalização interpretativa, dos cuidados especiais com o meio-ambiente 
(áreas verdes) e dos próprios equipamentos turísticos e culturais. 

A estruturação de uma modelagem institucional, economico-financeira e de 
gestão para a rede de cidades turísticas tem complexidade adicional. A própria 
questão de aglomeração em alguns setores funciona melhor que em outros. (Ex-
emplo: saneamento versus sinalização interpretativa). Nesse sentido, montar par-
cerias que incluam mais de um setor é uma inovação positiva para as cidades que 
vai além da participação de vários municípios. Entretanto, a seleção de elementos 
para montagem do arranjo institucional tem como princípio fundamental ser ca-
paz de oferecer segurança para a gestão do empreendimento

Outro ponto a ser levantado é a possibilidade de PPPs conjuntas entre estado 
e um grupo de municípios. Isso atenderia o aspecto de acessibilidade cujas in-
fraestruturas dependem e, são de responsabilidade estadual. Por exemplo, ro-
dovias, aeroportos, e outros. De acordo com Amorim, “a formação de consórcios 
entre entes públicos (municípios, estados e União) para gestão de atividades es-
pecíficas e consecução de objetivos de interesse comum constitui-se em alterna-
tiva válida e importante para melhorar a eficiência da prestação de serviços públi-
cos. Agora, com nova legislação, será permitido que os estados, os municípios e a 
União, associados, empreendam obras nas áreas de planejamento, saneamento 
básico, infraestrutura, saúde e educação. Tudo que possa beneficiar mais de um 
município, mais de um ente federativo, poderá ser realizado por meio de consór-
cio público.”.  (AMORIM, Maria Raquel, 

Nesse sentido, as informações do Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão (2010) confirmam o sucesso dos consórcios por conta de fatores como 
a identidade regional com bases sociais e culturais; construção de capital social 
pelas associações civis, sindicatos e imprensa da região; liderança política; e con-
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strução de uma rede institucional: Fórum da Cidadania, Câmara Regional, Agência 
de Desenvolvimento Econômico, dentre outros. (Ribeiro, et alli. 2012).

A modelagem econômico-financeira resultante dos estudos da rede de cidades 
turísticas de Minas Gerais dependerá de vários fatores: da avaliação da sustent-
abilidade financeira de investimentos para atender o processo de estruturação 
de rede pretendido; da atualização da indicação de investimentos e receitas; e, da 
montagem do fluxo de caixa decorrente das hipóteses adotadas e do cálculo dos 
indicadores de atratividade financeira. A montagem de simulações de cenários é 
um instrumento de análise que auxilia para soluções originais e únicas de PPPs 
que integrem vários municípios, com diferentes áreas de atuação e com possi-
bilidades de transferência de recursos entre elas. Provavelmente, esta rede de 
cidades turísticas de Minas Gerais haverá de oferecer várias intenções de parce-
rias público-privadas. O que será inevitável buscar é a cobertura para serviços, in-
vestimentos e manutenção que habitualmente não estão cobertos por estruturas 
tarifarias tradicionais.
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A JOÃO PESSOA BARROCA: 
PLANEJAMENTO 
INTERPRETATIVO E 
ROTEIROS TURÍSTICOS 
CULTURAIS
G.,N. A. (1); M. A. N., I. V. (2); Q.S. M., L. (3); A. V., L. (4). 

RESUMO
O pensamento preservacionista atual entende que a importância de um bem cultural 
deriva da relação que este mantém com os usuários, pois, os valores atribuídos ao 
mesmo não são intrínsecos nem fixos. Entendemos, então, que para a preservação 
de um bem cultural, seja material ou imaterial, é necessário que os usuários se 
apropriem destes. Assim, tomamos o centro histórico de João Pessoa(CHJP) como 
objeto empírico na busca por propor alternativas à sua preservação. Este, teve seu 
reconhecimento institucional na década de 1970 à nível estadual pelo IPHAEP, através 
de uma poligonal de preservação e em 2007 pelo IPHAN, que estabeleceu parte deste 
polígono como representativo na categoria de paisagem histórica.

Mesmo diante disto, a porção sofre com os efeitos da dinâmica centrada na 
atividade comercial e, ainda, pela falta de investimentos públicos, o que acarreta 
na falta de conservação e pouca apropriação pelos usuários. Este último ponto 
pode ser constatado através dos índices de visitação dos pontos turísticos locais, 
que mostram os monumentos históricos a partir da décima colocação no ranking. 
Acerca do contexto, após analises desenvolvidas em disciplinas do curso de 
arquitetura e urbanismo, somadas ao posicionamento de outros autores abordam 
as condições atuais dos CH brasileiros, levantamos a hipótese de que o CHJP não 
é apresentado segundo sua interpretação histórica e morfológica, assim, vários 
atributos que ajudam a definir e caracterizar o ‘espírito do lugar’ não são conhecidos 
pela população, ou, ainda, parte das suas associações não é apresentada. Como 
justificativa a tal hipótese, apontamos que este aspecto torna-se uma lacuna 
problemática, à medida que segundo Pontual et al(2007:2) “é a história que 
pode revelar a cultura de um lugar, estabelecendo com a mesma uma relação de 
identidades e valores (...) expressos ao longo dos séculos”. Assim, por meio de um 
projeto de extensão, buscamos através do planejamento interpretativo, desenvolver 
roteiros turísticos culturais que abordam recortes temáticos, baseados em aspectos, 
eventos, temporalidades, etc, do CHJP, auxiliando em tal lacuna. Este artigo irá 
apresentar um dos resultados desse projeto, o roteiro João Pessoa Barroca, tema 
originado a partir do estudo histórico e morfológico do sítio, que resultou na 
identificação de elementos, materiais e imateriais, que pudessem ser utilizados como 
ferramenta à interpretação do passado. 
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João Pessoa foi fundada às margens do Rio Sanhauá em 1585, já com o título de 
cidade, sua localização se deu por condicionantes naturais e militares. O que, somado 
à topografia e o modus vivendi dos colonizadores, deram origem à um traçado 
urbano que tem seu núcleo primitivo influenciado pelas Cartas Régias. Além do 
traçado, diversos exemplares arquitetônicos compõem o conjunto que remontam 
à formação da cidade, sendo coloniais, barrocos e rococós, ajudam a narrar a 
identidade e os valores locais, através dos significados associados ao longo do tempo.

Palavras-Chave: Planejamento interpretativo, roteiros culturais, João Pessoa 
(Barroco).  

ABSTRACT
The current preservationist thought understands that the importance of a cultural 
good derives from the relation that it maintains with the users, therefore, the values   
attributed to it are neither intrinsic nor fixed. We understand, then, that for the 
preservation of a cultural property, whether material or immaterial, it is necessary 
that users take ownership of these. Thus, we took the historical center of João Pessoa 
(CHJP) with empirical object in the search to propose alternatives to its preservation. 
This was recognized in the 1970s at the state level by the IPHAEP, through a polygon 
of preservation and in 2007 by IPHAN, which established part of this polygon as 
representative in the category of historical landscape. 
Even in the face of this, the portion suffers from the effects of the dynamics centered 
on commercial activity, and also from the lack of public investments, which results 
in lack of conservation and little ownership by the user. This last one, can be verified 
through the indexes of visitation of the local tourist points, that show the historical 
monuments from the tenth position in the ranking. On the context, after analyzes 
developed in disciplines of the architecture and urbanism course, added to the 
positioning of other authors approach the current conditions of the Brazilian Historic 
Centers, we hypothesized that the CHJP is not presented according to its historical 
and morphological interpretation, thus, several attributes that help define and 
characterize the ‘spirit of place’ are not known by the population, or even part of 
their associations is not presented. As a justification for this hypothesis, we point out 

that this aspect becomes a problematic gap, according to Pontual et al (2007: 2) “is 
the history that can reveal the culture of a place, establishing with it a relation of 
identities and values   ... expressed over the centuries. “ Thus, through an extension 
project, we seek through interpretive planning, to develop cultural touristic itineraries 
that approach thematic clippings, based on aspects, events, temporalities, etc., of the 
CHJP, helping in such a gap. This article will present one of the results of this project, 
João Pessoa Barroca script, a theme originated from the historical and morphological 
study of the site, which resulted in the identification of elements, both material and 
immaterial, that could be used as a tool for the interpretation of the past. 

João Pessoa was founded on the banks of the Sanhauá River in 1585, already with 
the title of city, its location was due to natural and military conditions. This, added to 
the topography and the modus vivendi of the colonizers, gave rise to an urban layout 
that has its primitive nucleus influenced by the Royal Letters. In addition to the layout, 
several architectural examples make up the whole that go back to the formation 
of the city, being colonial, baroque and rococo, help to narrate the identity and the 
values, through the meanings associated with the time.

Key words: Interpretive planning; cultural itineraries; João Pessoa (Baroque).
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INTRODUÇÃO 
É entendido que para a preservação de um bem cultural, seja material ou imate-
rial, é necessário que os usuários se apropriem destes. A importância do bem e/
ou patrimônio é analisada a partir da relação de apropriação deste com os seus 
usuários. Segundo Muñoz (2006) a patrimonialidade não deriva do bem em si, mas 
a partir dos valores e significados associados pelos sujeitos, que podem, ainda, 
mudar ao longo do tempo.

Autores como Worthgn e Bond (2008) afirmam que para a preservação da sig-
nificância cultural de um local é preciso entender o que é importante para os 
usuários, isto é, seus bens e atributo, os motivos pelos quais são importantes, 
ou quais os valores que são relacionados à estes; e, por fim, o que leva ou o que 
confere tal importância ao bem.

Nesse sentido, este artigo tem por objetivo apresentar um dos resultados parciais 
do projeto de extensão intitulado Roteiro Turísticos Culturais: Planejamento Inter-
pretativo como alternativa à preservação do Centro Histórico de João Pessoa. Este 
projeto está sendo desenvolvido vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo 
do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPE), e tem como objetivo geral a elab-
oração de roteiros culturais no Centro Histórico de João Pessoa (CHJP), através do 
planejamento interpretativo. Pretende-se nesta ação motivar e contribuir com a 
promoção da consciência preservacionista local, além de despertar acerca da im-
portância histórica e cultural da cidade.

Por planejamento interpretativo entendemos como ações que incentivem a 
“capacitação adequada para assegurar o envolvimento local nos novos rumos 
econômicos, estimulando a ação conjunta dos poderes públicos e da iniciativa 
privada”, sendo, assim, um processo baseado na comunidade e que visa respond-
er, de acordo com Goodey e Murta (2002, p.19), “À necessidade do planejamento 
municipal proteger e desenvolver um sentido de lugar, transmitir valores, sua eco-
logia e sua história às futuras gerações.”

Assim, o projeto desenvolve, através do conhecimento da natureza, cultura e pro-
cessos locais, bem como das organizações sociais e turísticas da área, roteiros 
turísticos que apresentam o CHJP mediante sua identificação histórica e mor-
fológica, considerando, a

ainda, seus condicionantes (entre estes podemos destacar o fluxo de usuários 
na área, atividades e serviços disponibilizados, órgãos e instituições parceiras, e 
horários de oferta destes). 

Como objeto de estudo do artigo, é exposto um dos recortes temáticos abordados 
na forma de itinerário turístico: João Pessoa Barroca, criado pelo projeto, apre-
sentando a identificação e fundamentação deste, bem como, explicando a con-
strução do roteiro.

1.  O barroco na formação urbana local  
O barroco foi um movimento iniciado no século XVII, com primeiras manifestações 
na Itália. Nesta arte, a composição estilística diferenciou-se das anteriores pela 
abordagem da subjetividade associada às soluções cênicas de extrema exuberân-
cia, em especial no caso da arquitetural. Esta se elevou, segundo Baeta (2012, 
p.87) “a experiência do real a patamares nunca antes concebidos, rompendo as 
amarras do conhecimento objetivo para abrir caminho para o domínio da imag-
inação”. 

No Brasil, o barroco surge através dos colonizadores portugueses em meados do 
século 16, com a criação das capitanias hereditárias e governo geral. A arquitetura 
que se produzia no Brasil era a mesma que se fazia em Portugal, sofrendo assim 
adaptações que foram sendo praticadas em decorrência da localização, dos condi-
cionamentos econômicos, tecnológicos e de necessidades. O movimento alcança 
o alcantil artístico a partir de 1760. 

Na Paraíba, assim como em outros estados brasileiros (especialmente os perten-
centes à regiões Nordeste e Sudeste), o movimento foi influenciado essencial-
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mente pela matriz portuguesa, fundida a elementos da própria cultura. Filipéia 
de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, teve sua formação sob o domínio 
da Coroa Espanhola e forte influência da Igreja Católica, além da fundação ba-
seada na “Lei das índias”, legislação criada por Felipe II, rei da Espanha, no ano 
de 1573, que determinava os preceitos urbanísticos para a formação das cidades 
hispano-americanas. Nesse contexto, a sede da Capitania Real da Parahyba, foi 
construída com um desenho urbano baseado no poder de seu colonizador, segun-
do Holanda (1936 apud OLIVEIRA, 1999, p. 46) e Theodoro (1992 apud OLIVEIRA, 
1999, p.46) “a regularidade urbanística sempre foi atributo, no mundo colonial lati-
no-americano dos aglomerados urbanos que surgiram em territórios sob domínio 
da Coroa espanhola”. Além de ser motivado pelo poder da Igreja Católica, através 
das construções de sedes de ordens religiosas no município (Beneditinos, Carmel-
itas e Franciscanos).

A arte e arquitetura criadas reforçavam o dilema do Barroco de que há oposição 
entre os mundos sagrado e material. Essa oposição se revelava através de elemen-
tos visuais, que reforçavam o belo em confronto a um dia-a-dia repleto de sacri-
fícios e penitências, aos quais todos deviam se adaptar. Essa adaptação significa-
va, também, respeitar a hierarquia de poderes impostos pela Coroa de Lisboa, que 
tinha como justificativa a expansão da fé católica e, por isso mesmo, utilizava seus 
elementos simbólicos como forma de estimular ordem e controle social entre a 
população local.  

2.  CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA: FORMAÇÃO 
E RECORTE  
A área do Centro Histórico de João Pessoa é palco de interações sociais e econômi-
cas de grande importância para o município, principalmente durante o seu perío-
do de formação, onde havia maior diversidade de usos e ocupação dos espaços 
existentes. A área de preservação rigorosa tombada pelo IPHAN segundo Clem-
ente (2012, p.66) “possui 528 lotes e compreende uma superfície de 37,02 hect-
ares, dos quais 211,04ha são quadras edificadas; 9,52ha são praças e áreas livres 

e 6,46ha compreendem as vias de circulação”. O tombamento ainda abrange a 
poligonal de entorno do IPHAN e, à nível de proteção estadual, ainda existe uma 
área registrada de 157,77 hectares. (CLEMENTE, 2012, p.6).  

O processo de delimitação de sua poligonal foi iniciado em 1975, definido pelo Pla-
no Diretor do município de João Pessoa e demarcado, na década de 1980, através 
do Decreto nº9.484 o “Centro Histórico Inicial de João Pessoa”, a partir do qual foi 
pautada a atuação Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraí-
ba (IPHAEP), repartição fundada em 1971. 

Mas apenas no ano de 2007 foi feita, pelo Instituto do Patrimônio Artístico e 
Histórico Nacional (IPHAN), a realização da inscrição do CHJP nos seguintes Livros 
do Tombo: Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. De acordo com o 
IPHAN (2008) o tombamento foi motivado devido à importância do valor histórico 
pelo fato de ser a terceira cidade fundada no Brasil, depois de Rio de Janeiro e 
Salvador; paisagístico, devido à formação de cenário que integra a vegetação de 
mangue ao rio e ao mar; e artístico, por possuir exemplares de edificações de dif-
erentes datas e estilos. 

3.  3. Roteiro Turístico: A construção e fundamentação 
do roteiro João Pessoa Barroca 
Neste tópico do artigo abordamos como se deu a definição do recorte temático 
e sua construção.  Para isso, levantamos a hipótese de que o CHJP, ou os bens 
culturais locais, não são apresentados segundo sua interpretação histórica ou 
morfológica, isto pois, vários atributos que ajudam a definir e caracterizar o ‘es-
pírito do lugar’ não são conhecidos pela população, ou, ainda, parte das suas as-
sociações não é apresentada. Como justificativa a tal hipótese, partimos do enten-
dimento de que este aspecto torna-se uma lacuna problemática, a medida que, 
segundo Pontual et al (2007:2), “É a história que pode revelar a cultura de um 
lugar, estabelecendo com a mesma uma relação de identidades e valores que po-
dem mostrar os significados expressos ao longo dos séculos.”
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De acordo com o ICOMOS (2008), na Declaração de Québec, podemos entender 
tais aspectos como o espírito do lugar, ou seja, “sua essência de vida, social e es-
piritual”, que podem ser traduzidos através dos atributos, tangíveis e intangíveis, 
como, por exemplo, os exemplares arquitetônicos, paisagens, associações, cos-
tumes, etc.

Diante de tais considerações, o projeto teve inicio com um levantamento histórico 
que resultou na identificação de bens e atributos locais, entre os quais figuram os 
bens considerados patrimônio cultural pelo IPHAN e IPHAEP e, ainda, característi-
cas, como os que levaram à seleção do tema João Pessoa Barroca.

A cidade de João Pessoa foi fundada às margens do Rio Sanhauá em 1585, desig-
nada como Vila de Nossa Senhora das Neves, surgiu com o título de cidade. A es-
colha da sua localização se deu por condicionantes naturais e militares, necessári-
os à defesa contra os 

índios e proteção do território pela coroa. Esses aspectos, somados à topografia e 
o modus vivendi dos colonizadores, deram origem à um traçado urbano que tem 
seu núcleo primitivo ortogonal, influenciado pelas Cartas Régias, e áreas de ex-
pansão com malha orgânica, resultado do crescimento e importância da urbe pela 
prosperidade dos engenhos de açúcar e, assim, sua função como centro exporta-
dor. Além do traçado, diversos exemplares arquitetônicos compõem o conjunto 
que remontam à formação da cidade, sendo coloniais, barrocos e rococós, ajudam 
a narrar a identidade e os valores locais, através dos significados associados ao 
longo do tempo.

Mesmo diante de tais aspectos, esse tema da cidade é abordado superficialmente, 
o que pode ser constatado pelos roteiros turísticos desenvolvidos por empresas 
locais ou pela apresentação dos remanescentes desse período, o que ocorre de-
sassociado de sua identificação histórica e configuração morfológica da área. Res-
salta-se que essa constatação se deu através de levantamento dos roteiros que 
abordavam o CHJP e análise dos pontos visitas, bem como, pesquisa do ranking 
das visitações turísticas.

 Assim, para montagem do roteiro, como dito, iniciou-se com a análise do perío-
do barroco na cidade, na busca por identificar elementos, materiais e imateriais, 
que pudessem ser utilizados como ferramenta à interpretação do passado. Para 
isso, partimos do entendimento de Cidade Barroca desenvolvido por Baeta (2010), 
onde esta “seria o resultado da conjunção destas iniciativas urbanísticas com o 
que poderíamos chamar de ‘arquitetura da cidade’”. Isto é, uma cidade barroca 
seria o somatório da “urbanística barroca”, ou seja, intervenções urbanas e/ou 
arquitetônicas barrocas, como a construção de edifícios e conjuntos; com a es-
tética da paisagem barroca, que, por definição, seria aquela com teatralidade que 
comunica-se com o usuário despertando sentimentos ou sensações semelhan-
tes aquelas desempenhados pelos edifícios barrocos através da composição/dec-
oração interna, como o “efeito surpresa”. 

4.  ROTEIRO: JOÃO PESSOA BARROCA  
Neste tópico do artigo será apresentado o roteiro, cuja abordagem será feita at-
ravés da fundamentação dos pontos explorados mediante a análise histórica e 
morfológica desenvolvida pelo grupo de pesquisa. Vale salientar que a seleção dos 
pontos do roteiro, além do referido levantamento, também buscou considerar os 
condicionantes exigidos por um roteiro temático, que são apresentados por Mur-
ta e Goodey (2005) como estímulo à participação, provocação, relevância, ligação 
com o entorno, abordagem temática, fluxos, gráficos, realçando o ambiente, etc. 

Partindo do pressuposto de que a paisagem barroca é um produto da história 
territorial, cultural e política das civilizações, a mesma é expressada através das 
acomodações e acontecimentos que redundam variavelmente em novas formas e 
novos conteúdos. Em “Os limites das Actuais Teorias da Paisagem”, Paolo D’Ange-
lo(2011) afirma que discutir sobre paisagem como a construção física dos lugares, 
acrescentada pelas transformações dos mais variados grupos humanos é fazer 
com que a geografia tenha total domínio do conteúdo. Para o autor, a paisagem 
barroca traz consigo uma característica de aparência nacional, abriga a síntese de 



4258 4259

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

produção do território colonial: a soma da produção artística-religiosa e o urban-
ismo.  

Seguindo pela definição de que a Cidade Barroca seria o resultado da conjunção 
de iniciativas urbanísticas com o que poderíamos chamar de “arquitetura da ci-
dade”, os componentes presentes no roteiro (Imagem 1) partem da cidade baixa 
até a cidade alta. Entre essas duas vertentes encontram-se os elementos que a 
fundamentam, tais como a própria arquitetura, a topografia, a natureza, o efeito 
surpresa, as ruas transversais e tortuosas. O início do percurso localiza-se na 
região do baixo Varadouro, no Porto do Capim, onde representa o lugar mais anti-
go da cidade e apresenta elementos da natureza que a caracterizam como Cidade 
Barroca. O primeiro logradouro, a Casa da Pólvora (Ponto 4, Imagem 1; Imagem 2), 
construída a mandado de uma Carta-Régia, do ano de 1693 (servia como depósi-
to de armamentos da Coroa Portuguesa) representa a importância da topografia 
como meio de valorização da edificação e apreciação da paisagem que a entorna. 

(...) a topografia acidentada contribuirá para que a cidade possa 
ser vislumbrada não só do “espaço interior” do aglomerado urbano, 
mas também de diversos pontos exteriores à mancha construída, nos 
caminhos que vencem as duas serras que a delimitam longitudinalmente 
e nos acessos principais ao núcleo. (BAETA, 2010, p. 306)

Seguindo o percurso, o Conjunto Arquitetônico São Francisco (Ponto 5, Imagem 
1), formado pelas Igrejas S construído a pedido dos franciscanos, que vieram à 
Capitania da Paraíba graças à solicitação da Coroa Portuguesa. Seu projeto é de 
assinatura do arquiteto Frei Francisco dos Santos e com construção é iniciada em 
1590 e conclusão em 1788, onde, nesse período, é feita uma reconstrução do con-
junto arquitetônico. No roteiro apresentado, o Conjunto é contextualizado como 
o grande “efeito surpresa’’, que é baseado na alternância de imagens ou cenários 
com grandes panoramas já vistos pelo espectador. 

A ‘’surpresa’’ é um dos principais fatores de apelo barroco para a 
cidade de Ouro Preto: derivada sempre da imprevisibilidade flagrante 
impressa no processo de apreensão do espaço urbano, fundamenta-se 

na alternância de imagens estéreis com grandes cenas que explodem 
repentinamente no alcance visual do fruidor. (BAETA, 2010, p.312)

Dando continuidade ao roteiro, o urbanismo barroco se dá pelo cruzamento de 
duas ruas, uma rua linear de circulação (rua principal) e uma rua transversal aos lo-
gradouros. O ponto estratégico (Imagem 3) é justamente a prática da importância 
das ruas transversais para esse olhar de imprevisibilidade e surpresa. Deste único 
ponto é possível contemplar os logradouros Sobrado Conselheiro Henriques (Pon-
to 6, Imagem 1), originalmente edificado como habitação para o Brigadeiro Cirur-
gião Feliciano José Henriques, possui a construção datada de 1708, sendo indicada 
como o primeiro sobrado da antiga Rua Direita. É caracterizado como imóvel do 
período colonial, e que passou por intervenções, uma provável no ano de 1790, 
outra no ano de 1942, quando foram feitas modificações de maior 

impacto, onde foram retiradas paredes internas, forros e pisos; em 1946, data em 
que teve seu interior novamente alterado, além de coberta e beiral; e no início dos 
anos 2000, quando passou a abrigar uma casa de recepções no local; Casarão dos 
Azulejos (Ponto 7, Imagem 1), construído no século XIX, trata-se de um sobrado 
edificado no estilo eclético, sendo originalmente habitado pelo Comendador San-
tos Coelho. A edificação é popularmente conhecida por esta nomenclatura devido 
ao seu revestimento exterior, sendo este oriundo da cidade portuguesa de Porto. 
É um dos poucos exemplares de habitação com fachada revestida por azulejos 
existentes na cidade de João Pessoa.

O Conjunto Arquitetônico do Carmo, composto pela Igreja e convento de Nossa 
Senhora da Ordem Primeira do Carmo (Ponto 8, Imagem 1) e pela Igreja Santa 
Teresa de Jesus da Ordem Terceira do Carmo (Ponto 9, Imagem 1). Os Carmel-
itas chegaram ao Brasil no ano de 1580, fixando-se em João Pessoa no ano de 
1591, com o objetivo de criar moradia e um convento na cidade. Acredita-se que, 
primeiramente, construíram um templo em homenagem a Nossa Senhora do 
Rosário, no mesmo local onde hoje está situada a Igreja de Nossa Senhora da Or-
dem Primeira do Carmo. Suas obras foram paralisadas no período de dominação 
holandesa na Paraíba (1634-1654), sendo retomadas após esta data. Quanto à 
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Igreja de Ordem Terceira, esta não tem data de início de construção definida, ape-
nas sua conclusão, no ano de 1777. 

Atravessando o cruzamento voltado para o Conjunto Arquitetônico do Carmo 
(imagem 3) é encontrado outro exemplar da arquitetura barroca: o Conjunto Ar-
quitetônico de São Bento (Ponto 10, Imagem 1). localizado na Avenida General 
Osório, antiga Rua Nova onde também faz-se presente outra Igreja, a de Nossa 
Senhora das Neves, santa padroeira de João Pessoa, mas não inserida no roteiro 
apresentado por não ser caracterizada como um exemplar da arquitetura barro-
ca. O complexo compreende a Igreja e o Mosteiro de São Bento, construído so-
bre a invocação de Nossa Senhora do Monte Seurrat. Seu período de construção 
(1600 – fim do sec. XVIII) foi marcado por incertezas e contradições devido ao de-
saparecimento de arquivos na época da invasão holandesa na Paraíba. O controle 
holandês fez com que os padres beneditinos saíssem da Paraíba e retornassem 
ao território com o fim do domínio batávico em 1654, retomando a execução do 
projeto de construção da igreja e do mosteiro. No fim do século XVIII, a igreja foi 
concluída com falta do campanário ao lado do Evangelho, até hoje, nunca edifica-
do. A inserção da edificação no trajeto reafirma a existência do cenário barroco, 
através de sua arquitetura e sua localização no traçado. 

Logo após, é seguido para o próximo ponto, a Igreja Nossa Senhora da Misericór-
dia (Ponto 11, Imagem 1; Imagem 4), originada a partir da chegada da Santa Casa 
de Misericórdia, - instituição católica com fins assistenciais - à Paraíba e com época 
de construção incerta, datada dos anos 1589 a 1595. Esta, seguindo o percurso, é 
visualizada por meio de uma fresta. 

Às vezes, um lento processo de preparação poderia promover uma 
“crescente” na descoberta desses importantes acontecimentos 
dramáticos; outras vezes, estas situações apareceriam imediatamente, 
após experiências suaves, quase idílicas, aumentando o 
deslumbramento e a admiração da descoberta. (BAETA, 2010, p.312)

Continuando pela Avenida Duque de Caxias, encontram-se os últimos pontos de 
parada da rota, a Praça Barão de Rio Branco e a Casa do Erário (ponto 12, Imagem 
1). Aquela, escolhida como localidade final deste trajeto, trata-se de um espaço pú-
blico livre com valor histórico, que já possuiu diferentes configurações e funções, 
como: Largo da Antiga Cadeia, Largo do Pelourinho, Largo do Erário e Largo da 
Independência, sendo transformado em praça no ano de 1918 e recebendo sua 
nomeação atual. Esta, foi construída em 1782 e 

funcionava como açougue (ponto 13, Imagem 1). Sua locação foi escolhida por 
situar-se próximo à Casa de Câmara e Cadeia, responsável pela fiscalização do 
comércio de carne na época. Já foi espaço para outras atividades e atualmente 
funciona como Casa do Patrimônio de João Pessoa, sendo uma extensão da Su-
perintendência do IPHAN na Paraíba.  
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Imagem 1: Mapa do Roteiro João Pessoa Barroca. Autor: Igor Neves.

Imagem 2: Casa da Pólvora. Fonte: Igor Neves.              

Imagem 3: Ponto estratégico. Fonte: Igor Neves.              

Imagem 4: Fresta. Fonte: Igor Neves.                

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em virtude destes posicionamentos teóricos, pode-se criar uma nova forma de 
analisar, admirar e conhecer o patrimônio histórico, arquitetônico e urbanístico, 
junto ao objetivo de guiar a implementação de políticas públicas trabalhando 
de forma concomitante no que se refere ao planejamento interpretativo do pat-
rimônio da cidade de João Pessoa, produto este que nasceu através de estudos e 
variações do planejamento turístico, reconhecimento e inventariação do patrimô-
nio arquitetônico. 

Após a construção deste trabalho vimos o quanto é necessária a promoção de 
atividades que desempenhem o papel de manter viva a história da cidade, es-
pecialmente do polígono de preservação rigorosa do Centro Histórico de João 
Pessoa (CHJP), definido e institucionalizado pelo IPHAN, através do planejamento 
interpretativo, o que seria uma alternativa para dinamizar os usos da região, que, 
atualmente, necessita de novas formas de ocupação do espaço existente e onde o 
uso comercial varejista prevalece.

Observamos o projeto realizado como um incentivo a motivar e contribuir com 
a promoção da consciência preservacionista local, conciliando o turismo com a 
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conservação histórica, procurando sempre trabalhar os dois eixos de forma con-
comitante, tornando assim  o planeamento interpretativo uma saída sustentável, 
pois o mesmo define uma relação entre o atrativo com o visitante, despertando 
acerca da importância histórica e cultural do município.
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RESUMO
Proposta de Residência Pós-Doutoral, em andamento, que visa dar continuidade 
e aprofundamento teórico e metodológico ao trabalho iniciado em pesquisa de 

doutorado, que teve como objeto de investigação as práticas de visita a museus 
consideradas a partir da lógica de seus visitantes. Desde 2013, venho desenvolvendo 
projetos acadêmicos com visitantes de museus que articulam ensino, pesquisa 
e extensão e que têm demandado uma ampliação dos quadros de referência 
empíricos e analíticos. O conhecimento experiencial mobilizado nestas investigações 
criou uma demanda por maior reflexão e diálogo com as áreas da museologia, da 
arquivologia, da biblioteconomia e com o campo da ciência da informação, em 
especial com os paradigmas e estudos de usuários em uma perspectiva social. A 
proposta de estudo visa, assim, ampliar os referenciais teóricos e metodológicos já 
utilizados em pesquisas anteriores, como a crítica aos paradigmas da recepção e da 
representação da cultura, considerando as referências epistemológicas sugeridas 
pelos estudos de práticas informacionais que reivindicam o foco nos sujeitos, ou 
usuários, de diferentes dispositivos culturais. Do ponto de vista empírico, a pesquisa 
no Museu Tipografia Pão de Santo Antônio e na Biblioteca Antônio Torres pretende 
identificar como se entrelaçam e acontecem, efetivamente, as possíveis relações entre 
os usuários dos dois “sistemas de informação” considerando os contextos de uso 
da informação, as formas coletivas de se relacionar com a informação e os critérios 
de relevância da informação propostos pelos respectivos profissionais e pelos 
usuários. Será também adotada a análise dos documentos produzidos pelo museu 
e pela biblioteca, como catálogos, materiais pedagógicos, folhetos informativos e 
orientações instrucionais, e outros voltados aos usuários. Essa pesquisa se orienta 
pelo conceito de práticas informacionais entendido em uma dinâmica dupla: o uso da 
informação como o resultado de uma aplicação por parte dos sujeitos de significados 
atribuídos coletivamente e, pelo conjunto de referências sociais construídos pelos 
sujeitos no decurso de suas ações sociais. Esse conceito de práticas, no sentido amplo 
de usos, permite a problematização das formas coletivas com as quais sujeitos se 
relacionam com os processos informacionais em seus vários papéis de profissionais, 
de mediadores, de produtores e de gestores. Tal perspectiva fundamenta do ponto 
de vista teórico e metodológico o estudo dos sujeitos informacionais expressos pelos 
diversos usuários da Biblioteca e do Museu, considerados nos dois cenários empíricos 
específicos e, ao mesmo tempo, imbricados em suas dinâmicas socioculturais e 
interações. 

Palavras-chave: Usuários; Práticas Informacionais; Museu Tipografia Pão de Santo 
Antônio; Biblioteca Antônio Torres; Diamantina.
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Introdução 
Em pesquisa de doutoramento, concluída em 2012, pude compreender que os 
museus se apresentavam aos visitantes como um campo de forças e de relações 
capazes de romper com os saberes disciplinares (historiográficos) e pedagógicos 
(práticas de ensino de história), incidindo diretamente sobre a produção de um 
conhecimento chamado de experiencial pelos visitantes.

A análise das práticas de visita a museus levou-me a refletir sobre os modos como 
os visitantes apareciam em ação, posicionando-se através de narrativas com múl-
tiplas linguagens (verbais, icônicas, multimodais…), em relação aos saberes disci-
plinares, a outros sujeitos e a si próprios. A experiência da visita e de cada visitante 
permitiu perceber uma distinção da qualidade temporal entre passado e presente 
e a identificação do modo como o passado permanecia (ou não) como passado no 
presente. 

As observações das visitas aos museus levaram à identificação de um tipo de for-
mação histórica (Rüsen, 2007) dialógica, principalmente, com a cultura visual e 
material. O contato de estudantes-visitantes com o patrimônio cultural museal-
izado possibilitou ampliar a compreensão das linguagens expositivas e educativas 
sobre os próprios museus, a relação entre objetos museais, seus significados e os 
códigos mais amplos de produção e circulação cultural.

A pesquisa também permitiu entender o estatuto do visitante como um “especta-
dor emancipado” (Rancière, 2010), como um viajante que carrega sua própria ba-
gagem e dela tem (ou não) consciência, com seus emblemas de pertença cultural 
e profissional.  

Uma das conclusões do estudo identificou, nas visitas escolares aos museus e 
na presença do visitante/estudante em seu interior, indícios dos usos e apren-
dizagens qualificados do patrimônio cultural. O estudante, como membro de uma 
“audiência histórica e situada” (Pereira, 2007), reivindicava um lugar de sujeito 

frente às grandes narrativas históricas de certos museus, e respondia de maneira 
autônoma às iniciativas e expectativas inscritas nas atividades educativas. Criava 
um protagonismo no questionamento do museu e na mobilização de suas narra-
tivas expositivas.

Neste projeto de trabalho, algumas destas questões serão retomadas e confron-
tadas a objetivos mais amplos. Comparecem outros sujeitos e enfoques para além 
da já estudada relação entre visitantes, ensino de história e patrimônio. A pesqui-
sa se justifica ao almejar dialogar com o campo epistemológico da Ciência da In-
formação no qual se articulam uma pluralidade de estudos e abordagens sobre 
usuários de informação, em especial aquelas que buscam compreender as práti-
cas informacionais como um campo que permite problematizar o próprio conceito 
de informação e outros atuantes na museologia, arquivologia e biblioteconomia.

Fundamentação teórica
Na pesquisa de doutoramento citada anteriormente a análise teórica das visitas, 
centrada nos visitantes, levou a uma agenda de investigação voltada às práticas de 
memória e do patrimônio. As noções de produção e circulação de conhecimentos 
decorrentes dessas análises levou a reflexões sobre os conceitos de recepção e 
representação da cultura.

Os visitantes de museus não se apresentavam como um grupo representativo se-
gundo critérios sociológicos ou estatísticos, ou mesmo poderiam ser interpelados 
como uma audiência tal qual nos chamados estudos de recepção. Os estudantes, 
na condição de visitantes, esboçavam hipóteses difusas acerca do que ocorria du-
rante uma visita escolar. Um mesmo visitante utilizava estratégias diferentes ao 
longo de um percurso de visita para traçar paralelos entre sua história de vida e a 
de um personagem histórico, por exemplo. Suas atitudes, informadas, ou desin-
formadas, irônicas ou conformistas, diziam mais da criação de uma cultura co-
mum, de uma experiência, simultaneamente mais implicada com a cultura escolar 
do que com as propostas expositivas e acervos de cada museu específico.
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A análise das práticas de visita resultou do trabalho com os relatos escritos e vi-
suais. A leitura das narrativas dos visitantes combinou reflexões teóricas, histo-
riográficas e empíricas. Reuniu textos, imagens e oralidade num mesmo quadro 
analítico.  As tentativas de abordagem, diálogos, recortes possíveis implicaram em  
explorar em cada obra argumentos ou linhas de interpretação que interessavam 
ao estudo do tema do visitante de museus.  

Autores como Paul Ricoeur, Hans Ulrich Gumbrecht, Jörn Rüsen, Raymond Wil-
liams, Stuart Hall e Jacques Rancière foram convocados e ofereceram contribuições 
para a leitura e a abordagem das visitas e à crítica ao sentido de transmissão e 
representação da cultura como um dado, um sentido fixo. Os conceitos de narra-
tiva (Ricoeur, 2010, p.9), produção de presença (Gumbrechet, 2010, p. 82), formação 
histórica (Rüsen, 2010, p.59), bem como as noções de cultura (Williams, 1969 e 
1979) e circuito de cultura (Hall, 1997 e 2003) e, ainda, o de espectador emancipado 
(Rancière, 2010), fundamentaram a análise teórica e metodológica do uso social 
dos museus em visitas educativas e aproximaram o foco da investigação: os mu-
seus observados a partir de seus visitantes.

Frente à proposta de um novo cenário de pesquisa, que pode ser descrito como 
um olhar informacional e entendido como um ato fundador básico de produzir 
existência material aos pensamentos e ideias e utilizar os registros materiais para 
construir ideias e pensamentos (Araújo, 2014, p.154) faz-se necessário estabelecer 
uma interlocução e aproximação com o próprio conceito de informação numa per-
spectiva dos estudos dos usuários e as práticas das diversas áreas de estudos e 
formação profissional como a arquivologia, a biblioteconomia e a museologia.

Nessa nova perspectiva estudar usuários de bibliotecas e museus é buscar um 
aprofundamento das matrizes teóricas do campo da Ciência da Informação e mo-
bilizar estas pesquisas para alimentar, a partir das questões postas pelos próprios 
usuários, o universo mais amplo da produção acadêmica, das experiências forma-
tivas e das instituições clássicas, como os arquivos, bibliotecas e museus, relacio-
nadas às três áreas. 

Le Coadic (1999) quando se refere ao debate epistemológico da Ciência da Infor-
mação, defende que um maior rigor do campo não acontece de maneira isolada. 
Para o autor, a contrapartida da maior definição teórica e a necessidade de orien-
tação filosófica e conceitual é derivada dos paradigmas que alimentam o campo 
conceitual mais amplo. Ou seja, a sistematização recente de diversas áreas do 
conhecimento que interessam à produção acadêmica e elucidam elementos con-
stitutivos da Ciência da Informação também se voltam às análises de experiências, 
estabelecendo quadros de referência e reciprocidades, levando a novas necessi-
dades, demandas, usos e requisitos e, portanto, novas práticas ao campo concei-
tual numa espécie de circularidade.

Ponderar sobre “modelos” de abordagem que se superam e são desenvolvidos ao 
longo dos percursos das áreas e instituições é atentar para o dinamismo do cam-
po (biblioteconomia, arquivologia e museologia) e preocupar-se com os fluxos e 
circulação da informação do ponto de vista das questões que impactam os usuári-
os, como as tecnologias digitais, redes sociais, identidades, dentre outras (Araújo, 
2014).   

É importante indicar ainda, como afirma Araújo (2014), como as discussões teóri-
cas e os desafios da formação profissional incidem sobre o fenômeno episte-
mológico, mas também não podemos deixar de apontar o descompasso entre 
instituições e pesquisadores reais que se referem às práticas e tradições culturais.   

Do ponto de vista teórico temos um primeiro plano, que considera duas institu-
ições nominadas como Biblioteca e Museu. Sobre elas comparece um esforço de 
problematização da própria tipologia das instituições, a necessidade de identifi-
cação das funções básicas dos acervos e coleções, a importância do tratamento 
curatorial que recebem os objetos e registros patrimoniais, bem como a análise 
das práticas informacionais promovidas por seus profissionais. Com isso, desta-
ca-se uma questão, que parece óbvia: essa tipologia de identificação das institu-
ições marca, ou não, os usuários e suas práticas.  
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Em segundo plano da análise, serão consideradas as ligações promovidas entre os 
procedimentos operatórios de salvaguarda, classificação, comunicação, planeja-
mento, avaliação, ligados à produção da informação e delimitadores entre o cam-
po profissional e os usuários. Esses confrontos podem ser observados nas ações 
cotidianas e comuns de pesquisa, estudo e uso das exposições, documentos e 
objetos pelos usuários, considerando critérios de relevância e necessidade de in-
formação e os processos de arranjos, organização e exposição promovidos pelas 
duas instituições destacadas.

Metodologia
Os procedimentos de investigação nesta pesquisa irão privilegiar a observação 
direta, o registro fotográfico, os depoimentos orais e a leitura documental. Por 
pressuposto teórico-metodológico considera-se também que a presença de visi-
tantes e usuários em museus e bibliotecas está relacionada a uma prática cultural 
e a uma formação histórica mais ampla. 

As práticas informacionais devem atentar para as condições específicas da cultura 
contemporânea. Esta pode ser definida como predominantemente uma cultura de 
sentido em contraposição a uma cultura da presença. Na modernidade ocidental 
epistemologicamente configura-se uma oposição entre o sujeito e o objeto. Com 
o afastamento do próprio corpo o sujeito assume a posição de observador de um 
mundo de objetos no qual se inclui o seu próprio corpo. Se, por um lado, o ganho 
dessa visão é uma demanda constante de interpretação, de outro, promove-se 
uma perda ou “desmaterialização da cultura” transformando o mundo em “repre-
sentação” (Gumbrecht, 2010, p. 75-78).

Restaurar um sentido de presença é considerar as práticas informacionais como 
situações efêmeras. Ou, ainda, com uma temporalidade espacialmente marcada, 
descrita como um evento que surge e irrompe com os sentidos estabelecidos. Ob-
servá-las e descrevê-las exige um aparato teórico e metodológico potente.

Considerar a presença e não o sentido, nos termos de Gumbrecht, implica numa 
abordagem metodológica que privilegia a observação direta e as entrevistas com 
os usuários como um trabalho de campo na acepção que lhe atribui a antropóloga 
Alba Zaluar. Não se estabelece imediatamente uma separação entre investigador 
e investigados e se favorece uma prática de pesquisa que não correlaciona uma 
maior despersonalização dos sujeitos com maior objetividade da análise. Em cam-
po o pesquisador faz parte do universo da pesquisa (Zaluar, 1986, p.107-109).

A presença no trabalho de campo implica não apenas numa técnica de recolha de 
dados, mas processos de tomada de decisão do pesquisador e estratégias adota-
das em meio aos conflitos durante a ação. 

As fotografias e a observação direta também permitem configurar um espaço da 
vivência (ou evento)[1] nos quais estão circunscritas as práticas informacionais dos 
usuários (observadas, fotografadas ou gravadas) tendo como referência a ideia de 
performance, um movimento e um foco não apenas presentes nos museus, mas 
escolhidos e recortados pelos sujeitos e pela pesquisadora.

Do ponto de vista empírico, a pesquisa no Museu Tipografia Pão de Santo Antônio 
e na Biblioteca Antônio Torres pretende identificar como se entrelaçam e aconte-
cem, efetivamente, as possíveis relações entre os usuários dos dois sistemas de 
informação considerando os contextos de uso da informação, as formas coleti-
vas de se relacionar com a informação e os critérios de relevância da informação 
propostos pelos respectivos profissionais e os usuários. Será também adotada a 
análise dos documentos produzidos pelo museu e pela biblioteca, como catálo-
gos, materiais pedagógicos, folhetos informativos e orientações instrucionais, e 
outros voltados aos usuários.  

[1]  Mauad (1996, p.13-14) propõe uma metodologia para o trabalho com fotografias que 

considera cada unidade cultural que deve ser analisada sob os aspectos do espaço fotográfico, 

espaço geográfico, espaço do objeto, espaço da figuração e espaço da vivência.
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Cenários da investigação: o Museu do Pão de Santo 
Antônio e a Biblioteca Antônio Torres
O Museu Tipografia Pão de Santo Antônio[2], inaugurado em 13 de junho de 2015, 
está situado em um conjunto arquitetônico idealizado pela Associação do Pão 
de Santo Antônio que contém: museu, capela, praça, jardins e o asilo do Pão de 
Santo Antônio, que possui capacidade para quarenta e quatro internos e abriga 
atualmente trinta e três idosos. Localizado no bairro Rio Grande, na cidade de 
Diamantina (MG), possui um acervo composto de uma coleção de mais de quatro 
mil exemplares de jornais impressos, devidamente acondicionados e disponíveis 
aos usuários tanto em sua versão impressa quanto digital no local ou na Biblioteca 
Virtual da UFMG.  É também um espaço expositivo composto em torno da tipogra-
fia, que funcionou no mesmo local e produziu os jornais entre a década de 1940 
e 1990. 

O nome adotado pelo museu mantém a homenagem ao santo padroeiro da ci-
dade. Santo Antônio é conhecido na tradição popular católica por não deixar faltar 
alimentos, ou aquilo de que se precisa. Essa religiosidade é ainda muito presente 
no entorno do Museu, quando são realizadas as festas de Santo Antônio e cele-
brações dominicais na capela situado ao lado do Museu. 

Figura1-  Conjunto arquitetônico Associação Pão de Santo Antônio

Fonte: Catálogo do Museu Tipografia Pão de Santo Antônio. Diamantina, 2015

[2]  Ver <http://www.museutipografia.com.br/>. Acesso em 19 jul.2017

 O acervo passou por ações de preservação e restauração com o Projeto Memória 
do Pão de Santo Antônio, coordenado por uma equipe de professores e técnicos 
da Escola de Belas Artes da UFMG, o que resultou no Museu hoje identificado 
como um Museu Vivo da cultura gráfica.

Situado na antiga tipografia dos jornais, oficina que se manteve 
surpreendentemente ativa ao longo de todo o século XX, o Museu ganha 
forma e realidade na união singular dos meios de produção próprios da 
tipografia com os impressos saídos de seus prelos. Trata-se de máquinas 
impressoras, cavaletes tipográficos, mobiliário, clichês e outras 
ferramentas gráficas, que assumem seu estatuto, hoje patrimonial, 
ao lado de milhares de jornais outrora ali redigidos, compostos e 
impressos. (Utsch, 2015, p.9) 

O Museu pode ser descrito tanto por sua proposta museológica/museográfica, 
quanto pelo tratamento documental/arquivístico do seu acervo. O espaço expos-
itivo tem ao centro uma máquina tipográfica centenária que é colocada em mov-
imento durante a visitação. Durante a inauguração foram produzidos e distribuí-
dos dois materiais impressos, o “O Jornal Tipográfico Pão de Santo Antônio” e o 
“Catálogo do Museu Pão de Santo Antônio”. 

Figura 2: Interior do Museu Tipografia Pão de Santo Antônio

Fonte: Catálogo do Museu Tipografia Pão de Santo Antônio. Diamantina, 2015



4278 4279

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Segundo o Catálogo, a história da criação da oficina tipográfica está relacionada 
às pretensões de arrecadação de verbas para auxiliar nas contas do asilo para 
a população de idosos carentes, principal obra assistencial do escritor e político 
José Augusto Neves, um dos fundadores da Associação Pão de Santo Antônio, em 
1901. Na interpretação dos fundadores do Asilo, a instituição atenderia a uma 
população libertos que vagava pelas ruas da cidade e precisava ser assistida. Só 
que era preciso ter contribuições financeiras e apoio para realização do projeto 
assistencial. 

Foi para tentar amenizar a escassez de recursos (além de seu aspecto 
informativo e cultural) que Zezé Neves idealizou e criou mais um Pão: o 
jornal Pão de Santo Antônio. As “pelejas e amarguras” foram as mesmas, 
o jornal chegou a deixar de circular em diversas ocasiões, mudou de 
nome, mas também sobreviveu e, como Voz de Diamantina, continua 
cumprindo sua missão inicial. (Utsch, 2015, p. 16)

O catálogo apresenta imagens da hemeroteca física e digital; textos que dialogam 
com a escrita da história e que refletem sobre memória e patrimônio. Aponta para 
uma concepção de museu que supõe o envolvimento da “comunidade”, que colo-
ca em funcionamento a antiga tipografia 

O projeto expográfico do novo espaço seguiu, portanto, este fundamento 
museológico: criar um museu em movimento, com a participação ativa 
da comunidade. (Utsch, 2015, p.67)

A interpelação presente no catálogo é para que a visitação ao Museu se torne 
dinâmica; para que a participação ocorra. Ao final da exposição, há uma demon-
stração da produção de jornais, apresentado o funcionamento da impressora 
tipográfica e demonstrando de maneira realística o processo de alimentação do 
papel, tintas, até a impressão do periódico. Nesse espaço expositivo, também 
ocorrem oficinas e ações educativas voltadas para escolas. Localizado em um 
bairro considerado periférico em relação ao centro patrimonializado pela Unesco, 
observa-se que o museu recebe menos visitas que os equipamentos centrais da 
cidade.

Para além do riquíssimo acervo documental, salvaguardado em sua 
Hemeroteca física e digital, o nosso Museu– que continua sendo uma 
tipografia – se desenvolve no interior de um diálogo efetivo entre 
patrimônio material e imaterial: máquinas do passado, homens e 
mulheres do presente, técnicas em exercício. (Utsch, 2015, p. 9)

Para além do catálogo, o museu pode ser apresentado a partir da visitação, en-
caminhada por um mediador que trabalhou em todo o projeto de restauração dos 
objetos e é estudante da UFVJM. As várias peças, mobiliário e objetos da tipografia 
são descritos passo a passo, chama-se a atenção para seus usos e os ambientes 
compostos por máquinas impressoras, cavaletes tipográficos, mobiliário, clichês e 
outras ferramentas.  Tal narrativa sobre a exposição se incorpora ao museu. 

Já a Biblioteca Antônio Torres, criada em 1954, guarda duas particularidades que a 
colocam como privilegiada para a discussão das práticas informacionais: um prédio 
com características arquitetônicas de uma moradia do século XVIII, localizado na 
área central da cidade, e um acervo documental composto por obras raras, e que 
permite considerá-la um misto de um museu, um arquivo e uma biblioteca. 

O edifício na qual está localizada, no centro de Diamantina, é tido como uma con-
strução singular do chamado período colonial mineiro e recebe visitas agendadas 
de diversos públicos (escolares, turistas, grupos organizados). No prédio, chama 
a atenção dos visitantes a conservação de um balcão de procedência mourisca, 
chamado popularmente de muxurabiê, fechado com treliças de madeira e que se 
projeta, no segundo andar do edifício, para a rua, juntamente com duas outras 
sacadas em madeira. (Livro do Tombo, p. 108, ilustração, p. 122). 

O prédio tombado pelo IPHAN possui ainda uma estrutura interna em torno de 
um pátio contornado por varada e pequenos cômodos nos quais estão acomoda-
dos o acervo documental da biblioteca (Figura3).



4280 4281

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Figura 3- Pátio interno com resquícios de uma senzala.

Fonte: https://diamantinamg.com.br/. Acesso 20 set. 2017.

Fundada em meio a uma disputa em torno do local que sediaria o Museu do Dia-
mante, a Biblioteca Antônio Torres homenageia o escritor e político de Diamantina 
que doou seu acervo particular, composto de uma coleção de 241 documentos do 
século XIX e início do século XX.  

Segundo dados reunidos pela atual bibliotecária, o acervo da Antônio Torres é 
composto de documentos dos séculos XIX e XX e congrega usuários diversos: es-
tudantes da Educação Básica, pesquisadores de diferentes áreas acadêmicas e 
moradores que buscam diferentes informações nos mais de 3224 exemplares de 
jornais, e nas fontes cartoriais como livros de registro, ofícios e documentos con-
tábeis que totalizam 23.419 documentos, além de cerca de 200 partituras e 14 
estampas. (IPHAN-MG, S/D).

Figura 4- Acervo Biblioteca Antônio Torres.

Fonte: https://diamantinamg.com.br/. Acesso 20 set. 2017.

Frente a dois cenários tão complexos, como reconhecer os diversos usuários de-
stas instituições e a diversidade de práticas informacionais presentes nesses am-
bientes? O que tem em  comum um usuário de arquivo, museu ou biblioteca? Faz 
sentido nesse cenário uma tipologia de usuários? Ela tem sentido em relação ao 
conjunto de práticas dos usuários?

Um quadro teórico e metodológico favorável ao diálogo entre as áreas de mu-
seologia, biblioteconomia, arquivologia e ciência da informação pode ajudar na 
compreensão de questões que ficam na fronteira ou numa zona de confluência 
entre o empírico e a teoria, um pensar sobre os princípios e ambuiguidades das 
práticas que organizam os diversos campos pelas instituições e para os usuários.

O acompanhamento dos usuários por meio de observação direta com registros 
fotográficos, permite redefinir constantemente o quadro teórico e metodológico 
adotado para este estudo e criar categorias de análise à medida que avançam os 
diários de campo, fotografias e entrevistas.

Esse trabalho busca também investigar em que medida os processos de consoli-
dação das práticas arquivísticas, biblioteconômicas e museológicas em disciplinas 
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e áreas ao longo do século XIX, juntamente com as técnicas de tratamento (de-
scrição, classificação, inventário, conservação, exposição) dos acervos, não estão 
concluídos, ou não se apresentam de uma mesma forma sequencial nas difer-
entes instituições e para os usuários. Isso permite questionar as negociação de 
sentidos que levam à separação formal entre as três áreas tornando-as ciências 
dos acervos, das instituições e das técnicas. 

 Seguindo uma pista sugerida a partir da leitura de Araújo (2014, p.6), frente às es-
sas duas instituições escolhidas, a biblioteca e o museu,  e seus usuários, pode-se 
sugerir que ainda está presente um modelo patrimonialista, dos “tesouros” a ser-
em custodiados, e um “modelo tradicional tecnicista”, no tratamento dos acervos.  
Curiosamente, o mesmo modelo levou à separação rígida entre as três áreas em 
função das técnicas aplicadas e a existência de instituições com regras e procedi-
mentos próprios. À primeira vista, tanto no Museu Tipografia Pão de Santo Antô-
nio, quanto na Biblioteca Antônio Torres, esses modelos não se apresentam em 
sua inteireza. Será que os usuários rompem com essas práticas patrimonialistas e 
tecnicistas e fundamentam outros usos e valores para a informação?  

Essa pesquisa se filia também a uma perspectiva de ampla crítica ao chamado 
modelo funcionalista, mais preocupado com as funções, ou em estabelecer pa-
drões e regularidades desempenhadas por arquivos, museus e bibliotecas, do que 
atento às as relações conflituosas dentro da sociedade na qual estão essas insti-
tuições. 

Patrimônio documentário, acervos de saberes arquivísticos, biblioteconômicos 
e informacionais dispersos em diversas instituições, ou reunidos em um mesmo 
local, colocam, como lembra Araújo (2014, p.1) a necessidade de ações de coop-
eração e parcerias visando o acesso e a preservação de acervos, mas evidenciam 
também, a meu ver, a questão do próprio modelo, ou conceito de instituição e 
como ela se apresenta ao usuário. No caso de Diamantina, não há programas, 
no nível local, de política cultural que promovam ações integradas entre arquiv-
os, bibliotecas e museus e centros culturais. Como essas iniciativas não existem 

por parte dos gestores e profissionais de arquivos, bibliotecas e museus, são os 
usuários que fazem, em alguma medida, essa convergência devido às suas neces-
sidades de pesquisa e uso dos equipamentos e informações.

No caso das duas instituições inclui-se também a questão dos próprios edifícios, 
entendidos como parte do acervo e objetos de práticas específicas de apropriação 
da arquitetura pelos usuários. Não se trata apenas de estratégias do Museu e 
da Biblioteca para criar visualidade, mas de uma materialidade/lugar central na 
própria lógica museológica e arquivística. Os conteúdos (acervos documentais e 
bibliográficos, coleções) colocam-se dentro de um plano que se apresenta simboli-
camente e é aceito socialmente como parte de uma cultura universal e voltado a 
um público universal (patrimônio da humanidade). 

As práticas informacionais, ou as experiências dos usuários com as distintas in-
stituições, acontecem muitas vezes de forma imbricada, bem como as diversas 
dimensões dos instrumentos de inventariação, descrição ou classificação também 
podem se apresentar de maneira muito particular em cada instituição (Araújo, 
2014, p. 18).
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RESUMO
O Mausoléu Castelo Branco, edificação projetada pelo arquiteto Sérgio Bernardes, foi 
construído por iniciativa do governo de Plácido Aderaldo Castelo após o falecimento 
de Humberto Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da República do período 
da ditadura militar no Brasil. A edificação faz parte do complexo administrativo 
governamental construído em 1970 na cidade de Fortaleza no estado do Ceará. 
Tendo como principal função homenagear o ex-presidente, abrigando os restos 
mortais do marechal e sua esposa, o monumento imponente e de traços robustos 
traz características da terceira geração do Movimento Moderno. Inaugurado em 
1972, quando o Brasil completava 150 anos de Independência, tornou-se símbolo 
de um período no qual a política brasileira esteve submissa às Forças Armadas. 
Compreendendo a importância do monumento para a preservação da história, a 
partir da sua relação com o tempo e com a memória, o presente estudo procura 
expor pressupostos que integram características do Mausoléu Castello Branco, sob 
o aspecto monumental e representativo de um determinado período, retratando as 
transformações funcionais, materiais e, consequentemente, simbólicas tanto pelo 
ponto de vista filosófico quanto arquitetônico em relação à passagem do tempo até 
os dias atuais. Considerando o contexto mencionado, este trabalho busca identificar 
as relações da edificação com os acontecimentos específicos da época, e, após as 
recentes intervenções feitas durante o processo de restauro e reabilitação, pontuar as 
transformações físicas e analisar as possíveis mudanças de simbolismo e significado, 
e se o mausoléu – um patrimônio arquitetônico de Fortaleza - como um monumento, 
ainda se apresenta como um objeto metafórico.

Palavras-chave: Patrimonio, Monumento, Simbolismo, Arquitetura.
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1.   INTRODUÇÃO
O Mausoléu Castello Branco, monumento que faz parte do complexo do Palácio 
da Abolição na cidade de Fortaleza no estado do Ceará, é um exemplar da arquite-
tura moderna brasileira erguido na década de 1970. Obra de incontestável quali-
dade técnica, carrega consigo características e atributos da arquitetura de Sérgio 
Bernardes, responsável pela concepção de todo o conjunto.

A construção do Palácio e, posteriormente, do Mausoléu se inicia dentro do perío-
do da ditadura militar já estabelecida no Brasil. O monumento em homenagem 
ao primeiro presidente militar, o então Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco, tornou-se um ícone desse governo que duraria mais de duas décadas e 
que marcou, de diversas maneiras, a história do país.

O presente trabalho propõe a compreensão da importância de monumentos 
como referenciais de tempo e de memória, segundo Françoise Choay (2006) e 
Aldo Rossi (2016). Com base em uma contextualização histórica que intenciona 
relacionar a obra com o seu período de construção, o trabalho objetiva resgatar e 
debater, além da memória, o significado da arquitetura do Mausoléu, a partir do 
olhar de Marina Waisman (2013) e Cristina Freire (1997) e compreender o que leva 
uma obra emblemática e carregada de simbolismos, a cair no esquecimento e se 
tornar apenas um bloco de concreto em balanço anexo ao Palácio do Governo do 
Estado do Ceará.

2.  CONTEXTO HISTÓRICO
Durante o ano de 1964, o ex-presidente João Goulart via-se ameaçado após pro-
mover uma reforma agrária na qual o governo defendia o pagamento das inde-
nizações em títulos da dívida agrária, promovendo um discurso sobre a necessi-
dade de mudança nesse setor e a diminuição das desigualdades socioeconômicas 
no Brasil. Contudo, a postura de Jango não foi apoiada pelo Congresso Nacional, 

de maioria conservadora, ao mesmo tempo que setores militares se articulavam 
visando afastar o então presidente do poder. 

 “A radicalização tomou conta do país. A democracia era vista por esses 
atores como um empecilho aos seus planos. Queriam chegar ao poder 
pelas armas. As correntes políticas que desejavam manter o regime 
democrático eram consideradas reformistas, ingênuas, ora aliadas de 
Moscou, ora aliadas de Washington”. (VILLA, 2014, n.p)

Os setores de direita acreditavam que a radicalização das medidas do presidente 
significava uma postura comunista de grande ameaça ao Brasil, o que causava 
incômodo. Movimentos foram iniciados visando a derrubada do Presidente da 
República, dentre eles a “Marcha da família com Deus pela liberdade” realizada 
em várias cidades do País.

Tanques de guerra chegaram ao Rio de Janeiro em 31 de março de 1964, João 
Goulart se encontrava na cidade na ocasião. E o golpe, iniciado por militares, foi 
saudado por importantes setores civis da sociedade. Dá-se início ao período de 
ditadura no País, tendo como um dos principais articuladores o marechal Hum-
berto Alencar Castello Branco.

No Rio de Janeiro – na época, ainda capital real do país –, não tinha 
sido possível um acordo entre as lideranças civis e militares. Depois de 
várias articulações, definiu-se o nome do general Castello Branco. Pelo 
acordado entre as lideranças, Castello deveria ser eleito pelo Congresso 
Nacional e cumpriria o mandato original de Jânio Quadros, ou seja, 
até 31 de janeiro de 1966. Assim, estaria garantida a eleição direta 
para a presidência da República, em outubro de 1965. Os militares 
pressionaram pela cassação e suspensão dos direitos políticos dos mais 
vinculados ao janguismo. (VILLA, 2014, n.p)

Com a deposição de Jango no dia 01 de Abril de 1964, o Congresso Nacional con-
voca o presidente da Câmara dos Deputados para assumir a cadeira presidencial 
provisoriamente. Porém, as eleições gerais não acontecem, o Alto Comando de 
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um movimento formado pelas Forças Armadas decreta que o Congresso eleja um 
novo presidente.

2.1 MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO 
BRANCO
Humberto de Alencar Castello Branco assume a Presidência da República em 15 
de Abril de 1964 e, juntamente com o poder militar, inicia a era dos Atos Institucio-
nais. Dentre as medidas mais marcantes dos quatro primeiros atos, destacam-se 
a cassação dos atos parlamentares, as eleições indiretas para governadores e para 
presidente, a proibição das greves, o controle severo do salário e a dissolução de 
todos os partidos políticos.

No fim de 1966, o presidente fecha o Congresso e uma nova Constituição é impos-
ta. Castello Branco afirmava que queria devolver o governo aos civis, mas no fim 
de seu mandato é pressionado por setores radicais do Exército, e a chamada linha 
dura impõe a candidatura de Arthur da Costa e Silva para as eleições indiretas do 
ano seguinte.

Em 18 de Julho de 1967, após o retorno de uma viagem a Quixadá em visita à 
escritora Rachel de Queiroz, a aeronave em que se encontrava o ex-presidente é 
atingida por um caça da FAB em voo teste e cai em um terreno próximo ao bairro 
de Messejana.

Do choque até o solo, a queda em giros de parafuso chato foi 
acompanhada por uma agonia que durou aproximadamente 1 minuto 
e 30 segundos. Desfecho mortal para o ex-presidente, a educadora Alba 
Frota, o major Manuel Nepomuceno, o irmão do Marechal — Cândido 
Castelo Branco, e o comandante Celso Tinoco Chagas. Somente o 
copiloto Emílio Celso Chagas, filho do piloto, sobreviveu. (PAIVA, 2017)

Castello Branco ainda é reverenciado devido ao seu papel nas Forças Armadas e 
sua forte trajetória como primeiro presidente do Regime Militar. Dentre as home-

nagens, temos como uma das principais a iniciativa do governador Plácido Ader-
aldo Castelo (1966-1971) que solicita a construção do mausoléu que guardaria 
os restos mortais de Castello Branco e da ex-primeira dama Argentina Viana 
Castello Branco, em Fortaleza (cidade de nascimento do ex-presidente), no Esta-
do do Ceará. A edificação que faz parte do conjunto arquitetônico do Palácio da 
Abolição, inaugurado em julho de 1972, no ano que o Brasil completava 150 anos 
de Independência e também data do quinto ano de aniversário de morte de Hum-
berto de Alencar Castello Branco.

2.2 SÉRGIO BERNARDES
Sérgio Bernardes, arquiteto e urbanista carioca, responsável por projetar o com-
plexo do Palácio da Abolição em 1970, foi um dos nomes mais importantes da 
segunda geração de arquitetos do Movimento Moderno no Brasil, iniciando sua 
carreira no final da década de 40. Conhecido pelos seus experimentos inovadores 
com materiais e métodos construtivos produzidos em seu escritório, Bernardes, 
apesar de formado na mesma época que Oscar Niemeyer, se distancia da pre-
dominância das formas livres de concreto armado e tem como componentes prin-
cipais que caracterizam suas obras, a integração com a natureza, a predominância 
de materiais locais e o uso da tecnologia.

A originalidade de suas primeiras residências reside na flexibilidade das 
plantas adaptadas às alternativas topográficas da terra; a continuidade 
espacial e a diferenciação luminosa e atmosférica dos ambientes 
interiores, e a articulação entre materiais tradicionais - tijolo, pedra, 
madeira -, e estruturas metálicas leves que sustentam os ladrilhos 
originais de fibrocimento, projetados por ele. Diante das formas 
duras e concretas da Escola Paulista e do estilo formal de Niemeyer, 
Bernardes pretendia, no início dos anos 60, a abertura de um caminho 
“regionalista” e “tecnológico”, em parte influenciado pela presença no 
Brasil por Bruno Zevi. (SEGRE, 2002)

Bernardes trilha um caminho próprio na história da arquitetura brasileira, com 
referências orgânicas e racionais, sempre pesquisando novos materiais com es-
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tudos regionais e estrangeiros, procurando expandir os limites da profissão com 
uma versatilidade que ia desde projetos como casas, edifícios, mobiliários até es-
tudos voltados a planejamentos urbanos e territoriais. 

Qualquer que fosse a função do espaço arquitetônico – industrial, 
residencial ou de exposições, Sergio Bernardes o concebia acreditando 
que era uma realidade da experiência sensorial do homem. O 
observador tomava consciência desse ao se movimentar, explorando 
principalmente o sentido da visão, mas também o tato, a audição e até 
mesmo o olfato. (VIEIRA, 2006, p.15)

Os anos de 1960 e 1970 foram complicados para arquitetura no Brasil. Com a forte 
crise política e financeira brasileira, Niemeyer acaba saindo do país e nomes como 
Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha abandonam a Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de São Paulo. Sérgio Bernardes, porém, adota uma postura dif-
erente dos demais arquitetos, pois seu pensamento político não se enquadra aos 
ideais de Niemeyer e Artigas, que buscam levar a arquitetura para uma discussão 
ideológica acreditando ser a resposta para os problemas sociais. Em depoimento, 
no documentário Bernardes (2014), o arquiteto Sydnei Menezes, conselheiro do 
CAU-RJ afirma que:

Sérgio era uma pessoa altamente politizada, ele tinha uma visão política 
do mundo muito própria. Agora sob o ponto de vista, vamos dizer assim, 
da realidade, o Sérgio era na verdade um antipolítico. O Sérgio não 
acreditava nas agremiações ou instituições políticas, ele não acreditava 
nos partidos, ele não acreditava nos políticos.

Porém, o governo militar tem seu período marcado também pelas grandes obras 
de infraestrutura desenvolvidas em todo o país, com construções de hidrelétricas, 
novas cidades e investimento no sistema viário para construção de novas estra-
das, colocando em prática os ideais da arquitetura moderna. Nesse contexto, Ber-
nardes participa ativamente com a sua arquitetura, sendo convidado pelo Gover-
no para o desenvolvimento de alguns projetos, dentre eles a Escola Superior de 
Guerra. No entanto, com essa aliança, o arquiteto acaba pagando um alto preço. 

Sua atitude não foi vista com bons olhos pelos demais colegas de profissão, o 
que acabou colocando-o em um certo esquecimento no contexto da história da 
arquitetura do País. Ainda no documentário Bernardes (2014), o arquiteto Guil-
herme Wisnik, explica que “A atuação do Sérgio no tempo da ditadura foi muito 
responsável por ter colocado ele na berlinda, colocado ele um pouco no ostracis-
mo na discussão arquitetônica no Brasil “.

2.3 MAUSOLÉU CASTELLO BRANCO
Em 1962, no governo de Parsifal Barroso, um terreno localizado no bairro Meireles 
na zona leste da cidade de Fortaleza, antes pertencente a Carlos Gracie, foi desap-
ropriado. Iniciavam-se lá as obras de construção no novo conjunto arquitetônico 
que abrigaria as instalações do Governador do Estado do Ceará.

No ano de 1970, no governo seguinte ao de Plácido Aderaldo Castelo, tomou-se 
como decisão a transferência do poder executivo do Estado do antigo Palácio 
da Luz para uma nova edificação denominada Palácio da Cidade ou Palácio da 
Abolição. O nome faz referência à libertação dos escravos no Estado do Ceará, 
pioneiro em aderir à abolição dos escravos em 25 de março de 1884, quatro anos 
antes da abolição no Brasil com a assinatura da Lei Áurea.

O conjunto do Palácio da Abolição ocupa área considerável, de 
aproximadamente 4.000m², englobando quase três quadras, com frente 
para a Avenida Barão de Studart e para as Ruas Silva Paulet, Deputado 
Moreira da Rocha e Tenente Benévolo. Compõe-se de quatro blocos 
distintos, separados um dos outros por grandes recuos, formado pelo 
Palácio de Despachos e residência oficial do governador, o bloco anexo 
com serviços administrativos, o Mausoléu Castelo Branco e a Capela. 
O projeto é do arquiteto Sérgio Bernardes, com jardins concebidos por 
Roberto Burle Marx. A construção ficou a cargo dos engenheiros José 
Alberto Cabral e Rui Filgueiras Lima. (NOBRE, 2011)

Inaugurado posteriormente em 1972, o Mausoléu Castello Branco traz carac-
terísticas da arquitetura moderna do Brasil com sua construção predominante 
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em concreto armado, solução escolhida para vencer o grande balanço de quase 
30 metros (Figura 1). De acordo com Vasconcelos, 

O Monumento foi concebido como um grande e esbelto balanço acima 
de um espelho d’agua com a parte traseira formada por um caixão 
retangular de concreto cheio de areia e brita, pesando 567 toneladas, 
para servir de contrapeso. Dessa forma a fundação sobre estacas é 
solicitada de modo centrado. A concepção estrutural foi, portanto, a 
mais simples de todas as possibilidades: dois braços desiguais de uma 
balança. (VASCONCELOS, 2002, p.136)

Figura 1 – Mausoléu Castello Branco à época de sua construção.

Fonte: Acervo José Alberto Cabral

3.  O MONUMENTO: A (IM)PERMANÊNCIA DO 
SIMBOLISMO
Passados cinquenta e quatro anos do Golpe de 1964, a partir do qual se instalou 
o regime civil-militar no Brasil, uma edificação se mantém como um registro físi-
co daquela época. Construído no início da segunda década do governo militar, o 
Mausoléu Castello Branco eleva-se, de forma imponente, sobre um espelho d’agua 

em uma grande praça pavimentada com dormentes de madeira. O monobloco 
horizontal de concreto, ao mesmo tempo em que flutua delicadamente revelando 
uma qualidade arquitetônica inconteste, carrega em si o peso de um período ob-
scuro e antidemocrático.

 Segundo Colin (2000), uma edificação tem os seus conteúdos, os quais são capaz-
es de falar, comunicar e evocar feitos religiosos e práticas militares de uma nação, 
além de transmitir informações, carregar simbolismos e contar histórias. Quando 
se trata de um edifício projetado para ser um monumento, a natureza dessa obra 
é ainda mais alegórica. De acordo com Alois Riegl, “Por monumento, no sentido 
mais antigo e original do termo, entende-se uma obra criada pela mão do homem 
e elaborada com o objetivo determinante de manter sempre presente na con-
sciência das gerações futuras algumas ações humanas ou destinos (ou a com-
binação de ambos)” (RIEGL, 2014, p.31). Augé (2012) corrobora com a definição 
anterior ao afirmar que os monumentos intentam a continuação das gerações e 
buscam ser uma expressão tangível da permanência. Ao longo da história, são in-
contáveis os monumentos que perpassaram pelos séculos e se mantém como ob-
jetos capazes de despertar – ou não – os mais diversos sentimentos e lembranças. 
Françoise Choay sugere, além da memória, a afetividade:

Em primeiro lugar, o que se deve entender por monumento? O sentido 
original do termo é o do latim monumentum, que por sua vez deriva de 
monere (“advertir”, “lembrar”) aquilo que traz à lembrança de alguma 
coisa. A natureza afetiva do seu propósito é essencial: não se trata de 
apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar, pela emoção, 
uma memória viva. (CHOAY, 2006, p. 17)

Sérgio Bernardes, ao aceitar projetar o espaço que abrigaria os restos mortais do 
primeiro presidente do regime militar e sua esposa, provavelmente compreendia 
a responsabilidade que havia sido depositada em suas mãos. O arquiteto tratou 
de materializar em linhas modernistas um edifício que seria um registro de uma 
época, através de formas, espaços e simbolismos. Cada elemento presente no 
Mausoléu Castello Branco tem um significado. Da volumetria do bloco ao número 
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de degraus que fazem a transição da área superior ao pátio aberto. Segundo Ma-
rina Waisman (2013) isso se constitui no “significado ideológico da arquitetura, no 
qual se mesclam as intenções explícitas do arquiteto com aquilo que nela resulta 
conotado além de sua vontade consciente pelo uso que faz de seus elementos, 
derivado de sua própria formação, e com aquilo que as forças produtivas e a cul-
tura da época transmitem através da obra – modos de vida, valores econômicos e 
sociais, relações sociais, situações tecnológicas, etc.” A memória, não só do hom-
enageado, mas também de toda uma estrutura de poder e do que isso repre-
sentava deveria ser preservada. A monumentalidade da obra tentou materializar 
– sutilmente - tal intenção: ser um marco na história e no tempo. Ser a portadora 
da mensagem de que as instituições de poder da época determinavam a ordem, o 
domínio e o controle da sociedade. Assim, esclarece Aldo Rossi: “[...] de que modo 
a história fala através da arte? Isto acontece, acima de tudo, através dos monu-
mentos arquitetônicos que são a voluntária expressão do poder, seja em nome do 
Estado, seja no da Religião” (ROSSI, 2016, p. 171).

A história registrou, ao longo do século passado, como a arquitetura desempen-
hou papel fundamental em países com governos autoritários e antidemocráticos. 
Países como Itália, Alemanha e Espanha utilizaram referências clássicas e “valores 
imagéticos como monumentalidade, onipresença, opulência, solidez, estabilidade, 
perenidade e “tradicionalidade” (MANZO, 2010, p. 22) em edifícios institucionais 
para representar o poder e a autoridade do estado. No contexto brasileiro, tanto 
o período referente ao governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo de 1937 a 1945, 
quanto a ditadura civil-militar que vigorou de 1964 a 1985 buscaram, contudo, a 
partir de formas e estética modernistas, uma arquitetura que se tornaria o símbo-
lo da tecnocracia desses períodos.

Portanto, a edificação projetada por Bernardes não fugiria à regra. Concebido 
como um volume prismático semi vazado horizontal, as linhas retas e a ausência 
de ornamentos denunciavam o edifício como moderno. O corpo flutuante sobre 
uma paisagem sóbria artificialmente concebida e calculada se destacava impo-

nente para elevar a moral e os valores - representados pelas cinzas ali depositadas 
- do poder soberano do país: as Forças Armadas.

A edificação, em sua forma original, é repleta de elementos que trazem signifi-
cados intrínsecos idealizados por Bernardes. O volume em balanço faz referên-
cia à matéria e sua locação sobre o espelho d’agua traz a projeção da sombra 
que significa o espírito de Castello Branco e sua esposa. As árvores dispostas a 
oeste do mausoléu são ipês amarelos que simbolizam o Brasil, enquanto os ipês 
roxos representam o luto eterno pelos mortos homenageados. As vinte e cinco 
carnaubeiras ao leste representam os soldados em vigília. Os degraus que levam 
à praça, também em número de vinte e cinco, fazem alusão à data da abolição 
dos escravos no Ceará. O piso de dormentes de trilho da grande praça do espelho 
d’agua foi assentado de forma irregular para que, à medida em que o visitante 
caminhe, olhe automaticamente para o chão. Tal ato – baixar a cabeça - sugere 
uma reverência ao marechal. Cada elemento, portanto, foi concebido e imaginado 
com uma intenção de carregar um propósito, evocar sentimentos ou despertar 
sensações.

O cerne deste artigo se coloca a partir do olhar de Marina Waisman, quando esta 
afirma que:

 “[...] o significado de uma obra não se esgota na instância de sua 
criação, pois não existe significado se este não é percebido por alguém” 
ou, dito de outra maneira, o significado adquire significado somente 
no momento em que é percebido. O que implica uma multiplicidade de 
leituras, derivadas tanto da diversidade de épocas e culturas, como das 
circunstâncias histórico-sociais que acompanham a sua existência, em 
algum momento, a determinadas tipologias arquitetônicas”. (WAISMAN, 
2013, p. 155) 

Não é possível saber como o edifício e seu espaço foi recebido à época da sua 
construção e inauguração, no tocante à compreensão dos seus significados e sim-
bolismo, pois não há fontes ou registros históricos sobre tal entendimento. O que 
não impede que se levante a questão atual, sobre a permanência dos simbolismos 
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e a compreensão do monumento dentro do contexto o qual foi concebido. A rele-
vância de tal questão baseia-se na importância da conservação da memória como 
forma de unir os tempos, passado e futuro, tal como coloca Rossi, que essa união 
“reside na própria ideia da cidade que a percorre, tal como a memória percorre a 
vida de uma pessoa, e para se concretizar deve sempre conformar, mas também 
conformar-se na realidade” (ROSSI, 2016, p. 172).

Em 2011, o complexo do Palácio da Abolição passou por um processo de restauro. 
O projeto de retrofit ficou sob responsabilidade do DAE (Departamento de Ar-
quitetura e Engenharia do Estado do Ceará). De acordo com Braga e Paiva,

O projeto buscou identificar e preservar as características originais do 
edifício, uma vez que este havia sofrido diversas alterações ao longo 
do tempo e que, portanto, não precisavam ser preservadas. [...] o 
Mausoléu do Presidente Castelo Branco, que foi recuperado para sua 
forma original com o auxílio de fotos datadas da inauguração da obra, 
preservando seu entorno e o espelho d’água, tendo este último, no 
entanto, recebido o acréscimo de revestimento cerâmico na cor azul que 
contrasta com o restante do conjunto. (BRAGA; PAIVA, 2016, p.8)

Figura 2 – O Mausoléu antes e depois das intervenções e do restauro

(Fonte: Figura 2A – Acervo José Alberto Cabral; Figura 2B – Site Baladain ; Figura 2C – Acervo das 

autoras)

Além das modificações no espelho d’água, é possível identificar a remoção das 
placas amarelas (estas foram instaladas na década de 1990) que revestiam a 
câmara funerária, deixando a superfície novamente de concreto liso, tal qual sua 
forma original. A iluminação foi modificada, tanto nos vãos ao longo do bloco 
quanto na escadaria e na praça. O piso de dormentes também foi recuperado 
(Figura 2).

O restauro ao qual foi submetido o complexo interviu pouco na edificação do 
Mausoléu e seu entorno, mantendo a sua essência original, pois os elementos 
mais simbólicos foram preservados. Além da função ter permanecido a mesma, 
pois as cinzas de Castello Branco e sua esposa, que haviam sido retiradas pela 
família e transferidas para o jazigo dos parentes (VASCONCELOS, 2002, p. 136), 
retornaram para o Mausoléu. Um fato que pode corroborar com a afirmação da 
manutenção do simbolismo do conjunto foi uma intervenção feita pelo Coletivo 
Aparecidos Políticos[1] nesse local em abril de 2013, numa manifestação que reu-
niu um grupo de pessoas para relembrar a memória dos desaparecidos políticos 
durante a Ditatura Militar no Brasil (Figura 3).

[1]  O Coletivo Aparecidos Políticos desenvolve atividades como intervenções 
urbanas, grafites e rádio livre com o intuito de lutar pela memória dos desaparecidos políticos 
durante a Ditadura Militar no Brasil. O grupo formou-se com a chegada dos restos mortais 
de Bergson Gurjão Farias, após 37 anos do seu desaparecimento durante o governo militar. 
(http://www.aparecidospoliticos.com.br/sobre-nos/ acessado em 22 abr. 18)
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Figura 3 – Manifestação do Coletivo Aparecidos Políticos no Mausoléu Castello Branco

Fonte: Coletivo Aparecidos Políticos <http://www.aparecidospoliticos.com.br/2013-2/>

Quem transita hoje pelo passeio que circunda o Mausoléu Castello Branco, talvez 
não o perceba ou não se impressione com o que se depara. Os pedestres que 
caminham por ali não se sentem atraídos ou convidados a contemplar ou mesmo 
a se apropriar do espaço aberto, da grande praça ou dos taludes esverdeados que 
a rodeiam. Talvez, estes mesmos sejam interpretados, inconscientemente, como 
uma barreira intransponível para alcançar o nível rebaixado, pois, segundo Gor-
don Cullen, “como sistema de restrição, os desníveis serão talvez o mais subtil-
mente persuasivo, guiando o olhar e o andar no sentido da vontade do paisagista, 
e substituindo a placa do <<não pisar a grama>> por um talude, de que a maioria 
das pessoas na cidade foge da cruz como da peste” (CULLEN, 1983, p. 129).  Até 
o acesso principal, a larga escadaria posicionada ao sul do monumento, se torna 
invisível, camuflando-se ao desnível entre a rua e praça.

Portanto, como se aperceber, contemplar, admirar ou até protestar contra a pre-
sença de um monumento ao qual não se acessa? Segundo Cristina Freire,

A proximidade com os monumentos solicita um tempo maior de 
observação, não raro, uma proximidade física com estas obras, 

possíveis sustentáculos da memória coletiva. Esta apreciação, que 
é basicamente corporal, liga-se, quase sempre ao caminhar e, 
obviamente, opõe-se a uma apreciação aérea, de sobrevoo, iniciada a 
partir de uma observação distanciada da cidade para objetivos militares 
e de planejamento urbanístico. (FREIRE, 1997, p. 58) 

A proximidade a que Freire se refere deve ser mais do que apenas passar ao lado, 
quando o pedestre segue o seu trajeto diário e, por um acaso, caminha num pas-
seio largo e bem pavimentado. Mas, em nenhum momento se interessa por per-
correr os degraus abaixo que o levariam à praça e ao espelho d’água, ou subir 
até o magnífico bloco de concreto em balanço, caminhar pelo seu vazado som-
breado e se debruçar sobre a leitura de fragmentos da história narrados ao longo 
do percurso que leva às cinzas de Castello Branco e Argentina. Caminhar, mas 
não apreender, torna o lugar invisível. Talvez o tempo seja um agente determi-
nante para que esse invisível tome conta de alguns lugares que deveriam ser de 
memória. Segundo Choay:

[...] os monumentos são, de modo permanente, expostos às afrontas 
do tempo vivido. O esquecimento, o desapego, a falta de uso faz com 
que sejam deixados de lado e abandonados. A destruição deliberada e 
combinada também os ameaça, inspirada seja pela vontade de destruir, 
seja, ao contrário, pelo desejo de escapar à ação do tempo ou pelo 
anseio de aperfeiçoamento. A primeira forma, negativa, é lembrada com 
mais frequência: política, religiosa, ideológica, ela prova a contrário o 
papel essencial desempenhado pelo monumento na preservação da 
identidade dos povos e dos grupos sociais. (CHOAY, 2006, p. 26)

Além do tempo, outro conceito pode ser considerado como justificativa para o 
esquecimento do Mausoléu. Freire (1997) fala sobre a “destruição de obras”, no 
sentido figurado, não de uma negação do seu valor, mas como uma forma de 
atribuir um valor negativo a essas obras. Essas valorações negativas podem ser 
atribuídas, também, à cidade e às formas do viver urbano. Segundo Freire (1997),
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“[...] a aceleração do passo sugere não apenas a impossibilidade 
de olhar, de contemplar, mas supõe dificuldades de evocação, 
comprometendo as dinâmicas da memória, que necessitam, 
invariavelmente, de tempo para se desprender desse cotidiano 
apressado. A aceleração é, aqui, sinônimo de destruição, ou pelo menos 
de uma outra forma de olhar, com a qual ainda não nos acostumamos 
totalmente. (FREIRE, 1997, p. 46)

Acrescenta-se à isso, o fato de que o monumento, no mundo contemporâneo, 
disputa atenção com outras mídias e tecnologias. E Freire (1997) diz que os espect-
adores atuais não mais assimilam os valores desses monumentos, pois a função 
pedagógica destes foi substituída pelo cinema, fotografia e, mais recentemente, 
pelas redes sociais. Outro problema que permeia a contemporaneidade é o que 
Augé (2012) denomina de não lugar, produzido pelo que o antropólogo chama de 
supermodernidade, caracterizada pelos excessos factuais, espaciais e pela individ-
ualização do sujeito. Segundo Barda (2009),

Hoje, também assistimos à difusão virtualmente infinita dos não lugares. 
Eles vivem não só como os da cidade consolidada, de sua presença 
física e identidade, mas também do efêmero tempo da percepção, do 
uso e consumo mais ou menos ocasional por um indivíduo anônimo. 
São lugares não habituais, não permanentes, mas, como quaisquer 
outros objetos de consumo, submetidos à lógica da moda, destinados a 
seguir as mudanças periódicas e improdutivas das tendências coletivas. 
(BARDA, 2009, p. 101)

A partir destas colocações, pode-se associar mais esta condição ao Mausoléu Cas-
tello Branco, considerando o contexto atual e os acontecimentos que podem ter 
levado o edifício ao ostracismo por parte da maioria da população. O trecho da 
reportagem de 2014 ratifica essa afirmação

Inaugurado em 18 de julho de 1972 com a presença do então presidente 
Emílio Garrastazu Médici e de várias outras autoridades militares, o 
Mausoléu Castello Branco vive hoje dias de ostracismo. Mesmo em 
tempos que eventos Brasil afora lembram os 50 anos do golpe, o alarde 

em torno do monumento é nenhum. E os visitantes, poucos. A média é 
de 80 por mês, contam aqueles que trabalham no local. Menos de três 
pessoas por dia, já que o monumento funciona de domingo a domingo. 
Vez ou outra, a chegada de grupos escolares ajuda a aumentar essa 
estatística. (CASTRO, 2014)

Figura 4 – Foto atual do Mausoléu Castello Branco.

Fonte: Acervo das autoras.

O Mausoléu, a escadaria e sua praça, hoje, seguem vazios (Figura 4). A população, 
em sua maioria, desconhece, não se recorda ou - quem sabe - prefere ignorar o 
significado de um dos monumentos mais emblemáticos de um dos períodos mais 
sombrios da História do Brasil.

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Mausoléu Castello Branco chega até o presente como um monumento instala-
do numa área nobre da cidade de Fortaleza, preservado e valorizado pelo poder 
público como um patrimônio arquitetônico moderno, porém, esquecido ou não 
reconhecido pela população. Segundo Choay, “o monumento tem por finalidade 
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fazer reviver um passado mergulhado no tempo” (CHOAY, 2006, p. 26), mesmo 
que esse passado, para grande parte da sociedade brasileira, aparentemente 
tenha marcas quase invisíveis, estas são indeléveis. E esse resgate é necessário 
para trazer à tona o debate sobre a necessidade não só da preservação de um 
bem arquitetônico, mas, mais ainda, sobre o seu significado. 

[...] ocorre que, embora o significado (ideológico) seja o resultado de 
uma visão de mundo, enquanto entra no circuito do uso e das sucessivas 
leituras, a obra se carrega de conotações e, pouco a pouco, adquire 
novos ignificados e perde outros. O transcorrer da história transforma 
e transtorna continuamente o sentido das intenções primeiras e suas 
respectivas leituras. (WAISMAN, 2013, p.155)

Compreende-se, portanto, a necessidade de recontar a história através da arquite-
tura e do monumento, de modo que essa história não seja perdida, mas sim re-
memorada e aberta a críticas, interpretações, empatia ou desafetos.
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RESUMO 
Esta comunicação pretende analisar os critérios que justificaram a candidatura da 
cidade de São Luís, Maranhão, a Patrimônio Mundial. O Conjunto Arquitetônico 
e Paisagístico de São Luís foi tombado em 1974 pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pela excepcionalidade e autenticidade do 
seu acervo arquitetônico, foi considerado testemunho das dinâmicas incorporadas 
ao desenvolvimento do seu traço urbano. Seu “valor universal excepcional” foi 
constituído como argumento para inclusão na Lista de Patrimônio Mundial da 
UNESCO, em 1997, justificando sua candidatura de acordo com a integridade da 
sua arquitetura identificada com as técnicas construtivas tradicionais portuguesa. 
Elementos decorativos como a azulejo, os ornamentos de lioz, os gradis e beirais 
foram eleitos como uma marca da originalidade que definiam a cidade colonial, 
além de demarcar espaços e hierarquias sociais de forma simbólica. Considerando 
esses critérios de candidatura como um padrão institucional atribuído ao processo 
de patrimonialização, problematizaremos sua operacionalização na formatação do 
patrimônio histórico de São Luís de forma a compreender o sentido social produzido 
por essas categorias.

Palavras-Chave: São Luís; conjunto arquitetônico; candidatura; Lista de Patrimônio.
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O restante da cidade resistiu melhor, resistiu até mesmo 
maravilhosamente: Sobre essas lacas lisas e frias, o tempo é enganado: 
com certeza, com a ajuda das tempestades tropicais, que chega a 
derreter casas como se fossem de açúcar, mas não consegue aviltar os 
ladrilhos azuis e brancos. Não conheço nada mais belo que essas casas 
arruinadas, contudo revestidas como em uma ópera fabulosa, uma 
fachada não deteriorável (LAPOUGE, 1996, p. 3).

A descrição poética e ao mesmo tempo dramática das condições do conjunto ar-
quitetônico de São Luís do Maranhão, feita pelo jornalista e escritor francês Gilles 
Lapouge em visita a cidade em março de 1996, revela as nuances das ações que 
culminaram com a concessão do título de Patrimônio Mundial à antiga cidade co-
lonial, em 1997. Contratado pela UNESCO, Lapouge esteve em São Luís com o in-
tuito de apresentar uma primeira impressão sobre os valores que poderiam justi-
ficar sua candidatura. Além da capital do Maranhão, o jornalista passou ainda por 
Manaus e Belém, o que possibilitou a elaboração de parecer sobre as potencial-
idades históricas e artísticas dos conjuntos daquelas cidades amazônicas, defini-
das como espectros que conservam um registro de um passado validado pela sua 
formação econômica e social, e que por isso mesmo são um testemunho de uma 
civilização. Quando se detém a falar de São Luís, o jornalista começa por indicar a 
origem da sua excepcionalidade pois, embora tenha passado por processo semel-
hante de enriquecimento e decadência, se torna um marco da arquitetura colonial 
portuguesa pois, “[...] ao contrário dos arquitetos das ‘favelas’, os pedreiros de São 
Luís não usam nem farrapos nem trapos, mas se destacam pelas construções sól-
idas” (LAPOUGE, ibidem, p. 5).

Considerando o contexto e as implicação da candidatura de São Luís a Patrimô-
nio Mundial, esse artigo pretende fazer uma discussão sobre os critérios em que 
foi enquadrado seu conjunto arquitetônico e urbanístico, de acordo com a for-
matação de uma política pública de memória e preservação instituída a partir da 
entrada da cidade na Lista do Patrimônio. Abordaremos essa temática segundo 
duas linhas de observação onde a primeira se concentrará no processo de tomba-
mento federal do Centro Histórico de São Luís, ocorrido entre 1951 e 1974, e uma 

segunda vertente de análise focada os documentos argumentativos elaborados 
pela equipe técnica envolvida. A observação dos trâmites dessas duas esferas de 
institucionalização do patrimônio cultural permitiu uma reflexão sobre o decurso 
da elaboração de valores que ocasionaram espécie de “padronização” de elemen-
tos constantes na linguagem arquitetônica referente ao conjunto edificado de São 
Luís. Os critérios institucionais padronizados serão ponderados em nosso texto 
segundo a produção de efeitos que esses tiveram sobre a política de preservação. 
No caso do tombamento federal, “a seleção de exemplares pertencentes a séries 
históricas, com a finalidade de documenta-las, assim como a de originário, que 
se pretendia alcançar em função da antiguidade do imóvel selecionado, mesmo 
que não contivesse dotes artísticos considerados de peso” (CHUVA, 2009, p. 216). 
As demandas da UNESCO para a delimitação de um perfil do valor universal ex-
cepcional, foram, segundo nossas conclusões, primordiais para o enquadramento 
de São Luís em um regime de patrimonialização oficial, onde se sobressai o valor 
local.

O reconhecimento dos valores histórico e artístico do conjunto arquitetônico e ur-
banístico de São Luís do Maranhão indica que ao longo do seu percurso de patri-
monialização algumas categorias foram cristalizadas, o que ocasionou a definição 
de um vocabulário técnico específico. Nomenclaturas arquitetônicas referentes 
as tipologias das edificações, sua implantação, decisão do partido, configuração 
da planta e usos de ornamentos, passaram a ser uma marca do patrimônio edi-
ficado ludovicense. Ao trazer a luz o percurso dessa semântica percebemos que 
a patrimonialização dessa cidade colonial acompanhou as tendências institucio-
nais dos órgãos de preservação local e nacional, sobretudo quando observamos 
a atribuição de critérios para a seleção de bens isolados ou em conjuntos. Antes 
mesmo do conjunto arquitetônico ser inscrito, em 1974, no Livro do Tombo Ar-
queológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro de Belas Artes, a distinção de 
características locais desse acervo já havia sido destacada por alguns agentes in-
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stitucionais, a serviço do SPHAN[1], e intelectuais que visitaram São Luís entre as 
décadas de 1940 e 1970.

Lúcio Costa, foi um dos primeiros agentes institucionais a pensar uma estratégia 
de preservação em conformidade com o perfil do acervo arquitetônico de São 
Luís. Entre 1952 e 1959, o arquiteto, então Diretor da Divisão de Estudos e Tom-
bamento do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, emitiu 
pareceres sobre “[...] o tombamento alvitrado do maior número possível de logra-
douros, sequencias de casas e casas isoladas a fim de preservar e marcar melhor a 
unidade urbanística peculiares de São Luís” (PESSÔA, 1999, p. 144). Foi justamente 
a adequação da arquitetura civil portuguesa ao traçado urbanístico luso-espanhol 
que despertou o interesse inicial do SPHAN para a demarcação de uma área de 
preservação na cidade. A abertura do processo de tombamento do conjunto nos 
fornece pistas sobre a síntese do pensamento que orientavam as ações de diver-
sas agências e agentes engajados na preservação do patrimônio na época.

A definição do conteúdo a ser tombado indicada em documento de inspeção emit-
ido em julho de 1951 pelo DPHAN (Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), resumiu em poucas linhas o que seria considerado a partir de então 
uma espécie de “mantra” arquitetônico pautado no,

Predomínio do tipo de sobrado do século XIX, de fachadas azulejadas, 
sacadas guarnecidas de gradis de ferro em variadíssimos desenhos, 
e em alguns casos, com portadas de cantaria (portuguesa) [...] Com 
relação ao traçado urbanístico tradicional, que ainda existe em certos 
trechos da cidade, verificamos a ocorrência de arruamentos com várias 
soluções; todas se acomodando a topografia local [...] que contribuem 
com variada perspectiva para a fisionomia urbana tradicional (IPHAN, 
1954, fl. 35).

[1]  Ao longo do texto a sigla que se refere ao atual IPHAN será modificada de acordo com a 

designação da época para o órgão federal. 

Esse vocabulário se repetiu em outros diversos documentos, cartas, requerimen-
tos, pareceres, etc., que fizeram parte da jornada do tombamento da área que cor-
respondia ao antigo núcleo colonial. Para o nosso texto importa saber a atribuição 
de valor para o conjunto arquitetônico de São Luís está arraigado, sobretudo, na 
ideia de valor histórico pois, como afirma Lucio Costa, em comparação cidade 
como Ouro Preto, Olinda e Salvador, a capital do Maranhão se destaca mais pela 
solidez e integridade do que por características artísticas. Nesse sentido, recuper-
amos o sentido do valor histórico dado ao monumento por Aloïs Riegl, como “[...] 
testemunho de uma época, de um estágio da evolução humana que pertence ao 
passado. Por ser portador de uma dimensão documental, o monumento deve ser 
o mais fiel possível ao aspecto original que lhe foi dado no momento da criação” 
(RIEGL, 2014, pp. 15-16). Acompanhando as primeiras iniciativas de tombamento 
do acervo arquitetônico de São Luís, verificamos que a noção de valor estava di-
retamente ligada a função histórica do bem e sua inserção na evolução urbana 
da cidade. Foi essa ideia de reconhecimento ou valoração que incentivou a o pe-
dido de monumentalização da coluna que sustentava a estátua do poeta Antônio 
Gonçalves Dias, em 1953, e a solicitação do tombamento da Igreja do Desterro, 
em 1954.

Figura 1: Conjunto de casas a Praça Gonçalves Dias. Fotografia de Marcel Gautherot, 1974. Fonte: 

IPHAN, Acervo Digital.
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A indicação para o tombamento da coluna de mármore do monumento a Gonçalves 
Dias, localizada no antigo Largo dos Remédios, feita pelo representante do DPHAN 
no Maranhão Pedro Guimarães Pinto, exemplifica a ideia de valor histórico con-
stante no discurso dos agentes locais. Em resposta a solicitação, Carlos Drum-
mond de Andrade elabora um texto chave para a compreensão dos rumos que 
tomaria a política de preservação do patrimônio de São Luís, pois afirma que o 
tombamento apenas da coluna de mármore “seria dar a essa peça um valor inde-
pendente do conjunto em que se integra e que tem como elemento principal da 
própria efígie do poeta (...) o monumento, isoladamente, não oferece, a nosso ver 
o ‘excepcional valor artístico exigido pelo Decreto-lei nº 25 ” (IPHAN, 1953, fl. 18). O 
poeta e consultor do DPHAN na ocasião, sugere então que se considere a coluna 
láurea como parte do conjunto urbanístico da Praça Gonçalves Dias, que contava 
ainda com exemplares da arquitetura colonial, como destaque para os sobrados 
do antigo Arcebispado e da Escola Normal. Da mesma forma o Diretor Geral do 
DPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, emitiu, em 1954, parecer contrário ao 
tombamento isolado da Igreja do Desterro, sugerindo o “tombamento do conjun-
to arquitetônico do bairro em que se acha integrada a Igreja do Desterro, uma 
vez que fique documentada a sua fisionomia tradicional, merecedora de especial 
proteção dos poderes públicos” (IPHAN, 1954, fl. 6).

Em meio as várias iniciativas e debates sobre essa gênese do acervo ludovicense, 
a tipologia arquitetônica colonial e sua adaptação as técnicas construtivas locais 
passou a ser compreendida como principal argumento para o tombamento de 
um conjunto urbanístico com características originais. Localmente, algumas 
manifestações sobre a necessidade de resguardar exemplares que representa-
vam a arquitetura lusitanas foram registradas através do Decreto-lei nº 476 de 1 
de julho de 1943, Lei Pedro Neiva de Santana ou Lei dos Azulejos, que “proíbe a 
demolição ou reforma de casas de mirantes ou revestidas de azulejos, demostrou 
quais elementos da cultura material arquitetônica passam a compor o quadro das 
tradições construtivas maranhenses” (IPHAN, 1955, fl.63). Foi nesse cenário que o 
Deputado Federal Cunha Machado lançou a projeto de lei que favoreceu a criação 
de um aparato jurídico para a proteção do antigo núcleo da cidade e impulsionou 

a demarcação de uma poligonal de proteção federal. O Decreto-lei nº 88 de 17 de 
março de 1955 propôs que ficasse “[...] convertido em monumento histórico na-
cional o conjunto arquitetônico de São Luís” e que a DPHAN se responsabilizasse 
pela “demarcação da área considerada monumento nacional” (BRASIL, 1955, p. 
1310).

Figura 2: Desenho de Johannes Vingboons de 1665, que representa a planta elaborada em 1615 

pelo Engenheiro-Mor Francisco Frias de Mesquita. Fonte: REIS, 2000.

Quando, em 1958, finalmente a proposta de tombamento do acervo arquitetônico 
de São Luís foi concebida como conjunto urbanístico e paisagístico integro, ex-
trapolando as ações de proteção isolada de conjuntos de praças e ruas, algumas 
categorias foram lançadas para criar uma linguagem arquitetônica única. Consid-
erando a excepcionalidade da cidade antiga, a arquiteta Dora Alcântara, comis-
sionada do DPHAN, atuou entre as décadas de 1950 e 1970 na indicação de edifi-
cações isoladas e de conjuntos. Nesse período Dora fez uma síntese do estado de 
conservação do núcleo colonial da cidade retomando a pertinência do projeto de 
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Lei do Deputado Cunha Machado, sobretudo no que tange a criação de uma área 
específica de preservação, sugerindo ser usada como parâmetro dos limites do 
desenho 1665 (figura 2) (IPHAN, 1959, fl. 108). Mas foi na indicação de elementos 
ornamentais e estruturais da que sintetizavam a excepcionalidade da arquitetura 
luso-maranhense que destaca o trabalho da consultora do DPHAN. Dora Alcân-
tara foi a primeira técnica a fazer um mapeamento específico das edificações que 
possuíam azulejos e mirantes, elementos que entraram definitivamente na con-
cepção do patrimônio edificado da cidade.

O traçado urbano, concebido em 1615 pelo Engenheiro Mor do Estado do Bra-
sil Francisco Frias de Mesquita, foi definido como a espinha dorsal do projeto de 
tombamento do conjunto, sendo esse caracterizado pela diversidade de tipologias 
de partido implantados nos quarteirões que formavam conjuntos de casas. O pri-
meiro desenho da poligonal de tombamento, feito em 1973 pelo arquiteto portu-
guês Alfredo Evangelista Viana de Lima, considerou que “a cidade (núcleo velho), 
incluindo as zonas do século XIX e início do século XX, deveria ser imediatamente 
tombada, dentro da proposta indicada no desenho número 21 pois somente des-
sa forma será possível salvaguardar a unidade existente” (LIMA, 1973, p. 39). Viana 
de Lima, consultor da UNESCO que na ocasião foi contratado pelo Governo do 
Estado do Maranhão para elaborar um relatório com diagnóstico e plano de ação 
para recuperação Centro Histórico de São Luís, pautou seu desenho da poligo-
nal nos mapas históricos que assinalavam as linhas de orientação da evolução 
arquitetônica e urbana da cidade. Considerando os exemplares que possuíam 
na sua composição elementos da herança portuguesa, tomou como referência 
a originalidade do uso de azulejos nas fachadas, o aproveitamento das pedras 
portuguesas de lioz segundo a técnica de cantaria e a criação de soluções para 
as condições climáticas, caso do uso das fachadas internas (SILVA F., 1998, p. 52).

As indicações e conclusões a que chegou o arquiteto português serviram de base 
para a submissão da proposta de inclusão do Centro Histórico de São Luís do 
Maranhão na Lista do Patrimônio Mundial. Pautada no valor excepcional universal 
que o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís teria como assentamen-

to humano característico de uma herança cultural, foi formada, em 1997, uma 
comissão para a preparação do Dossiê de Candidatura.[2] Assim, o argumento para 
a candidatura da antiga cidade colonial foi fundamentado na relevância do seu 
acervo arquitetônico que transcendia as referências locais, e se identificava com 
matrizes culturais de outras civilizações vinculadas as tradições ibéricas, sobretu-
do portuguesa. De acordo com a Convenção para a Proteção do Património Mun-
dial, Cultural e Natural – ocorrida em 1972 e que teve como resultado a assinatura 
da Carta de Paris – a declaração desse valor universal excepcional estava baseada 
em critérios e condições para inscrição de bens na Lista do Património Mundial, 
estabelecidos de acordo com a situação do bem cultural em questão. No caso de 
São Luís, foi assinalado no Dossiê de Candidatura que a área em questão deveria 
ser definida como conjunto pois, era integrada por “grupos de construções iso-
ladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na 
paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou 
da ciência” (UNESCO, 1972, p. 2).

De acordo com o Dossiê de Candidatura a proposta da comissão representativa 
do Estado do Maranhão destacou dois aspectos específicos para a candidatura do 
Centro Histórico, sendo o primeiro de ordem arquitetônica, 

O conjunto mais homogêneo, com predomínio tradicional (português ou 
colonial) e neoclássico, corresponde à área federal protegida, o bairro 
de Desterro [...] apresentando algumas alterações próximas ao Portinho. 
Trata-se de uma área relativamente pouco extensa (60 hectares) onde 
se encontra a maioria dos sobrados da primeira metade do século 
XIX. Contudo, ela corresponde apenas a uma parte da cidade antiga, 
comporta alguns edifícios que perderam seu caráter e deixa de lado 
alguns belos exemplos de arquitetura civil, situadas na área estadual 
(UNESCO, 1997a, pp. 19-20).

[2]  Comissão formada pelos técnicos da 3ª Superintendence Regional do IPHAN-MA, por 

representante do Governo do Estado do Maranhão, pelos arquitetos Dora Monteiro de Alcântara e 

Antônio Pedro Alcântara e pelo historiated Rafael Moreira. (PESTANA, 2007, p. 353.)
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E o segundo aspecto de ordem urbanística,

A permanência do traçado urbano, de sua textura e volumetria é, sem 
dúvida, um dos principais elementos da originalidade de São Luís. O 
documento mais antigo disponível é o plano de 1640, que revela o plano 
elaborado em 1615 por Francisco Frias de Mesquita, engenheiro chefe 
do Brasil. O desenvolvimento da cidade até 1850 foi feito segundo esse 
plano de caráter geometrizante (UNESCO, 1997a, p. 20).

Juntos, o traçado e o acervo arquitetônico determinaram a justificativa da can-
didatura da cidade de São Luís, de acordo com o núcleo urbano fundado pelos 
franceses em 1612, onde ainda remanesce a ruinas da antiga “cidadela francesa”, 
e o desenho dos quarteirões assobradados. 

O enquadramento do São Luís nos critério IV e V, de acordo com as Diretrizes Op-
eracionais para a Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial, definiu o 
conjunto arquitetônico da cidade como um “[...] exemplo excepcional de um tipo 
de arquitetura (colonial e pós-colonial) que utilizou dois modelos europeus (ar-
quitetura ‘tradicional’ portuguesa e neoclássica), e os adaptou ao clima equato-
rial, sendo um exemplo excepcional de um momento chave da criação do Brasil 
(arquitetura e urbanismo da primeira metade do século XIX) (UNESCO, 1997a, p. 
8). A resolução do Comitê do Patrimônio, emitido em 16 de dezembro de 1997, 
considerou, portanto, que “[...] o Centro Histórico de São Luis do Maranhão é um 
excelente exemplo de Cidade colonial portuguesa que se adaptou com sucesso 
às condições climáticas nas zonas equatoriais América do Sul e que preservou o 
seu tecido urbano, harmoniosamente integrado com o seu ambiente natural, a 
um grau excepcional” (UNESCO, 1998, p. 41). Foi  atribuido ainda o critério III, que 
admitia o núcleo da cidade antiga, “fornece um testemunho único ou excepcional, 
sobre uma tradição cultural” (UNESCO, 1980, p. 5). 

Para um maior entendimento do processo de concessão do título de Patrimônio 
Mundial para o conjunto arquitetônico histórico da cidade de São Luís é necessário 
ainda examinar algumas categorias presentes na Avaliação do Conselho Interna-

cional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), realizada em 16 de julho de 1996. Após 
visita dos membros do ICOMOS foram identificados alguns valores correspon-
dentes a classificação dos critérios, o que colocaria o núcleo urbano antigo de São 
Luís em situação de excepcionalidade em relação à outras cidades de colonização 
ibérica. O primeiro valor em destaque na Avaliação, e que está relacionado os 
critérios IV e V no tocante a homogeneidade da volumetria do conjunto, é a Integ-
ridade. Segundo essa análise “São Luís é o maior conjunto urbano e arquitetônico 
colonial da América Latina com quase 4.000 edifícios [...] é definitivamente um dos 
exemplos mais bem-sucedido do modo de vida no Brasil dos séculos XVIII e XIX 
(UNESCO, 1997b, p. 6). Além do volume habitacional que conservava característi-
cas históricas, a equipe do ICOMOS considerou a unicidade do desenho original 
que apresentava,

Textura compacta e regular formado de quadras de tamanho reduzido 
(oitenta por oitenta metros) dispostas sobre malha viária ortogonal 
orientada no sentido norte-sul, formada por edificações implantadas 
nas testadas dos lotes, estabelecendo alinhamento regular com 
movimentos que variam nas alturas das fachadas e telhados (PESTANA, 
2007, pp. 333-334).

A permanência do plano seiscentista da cidade colonial está associada a fatores 
históricos como a grave crise econômica pela qual passou o Estado do Maranhão 
entre as décadas de 1920 e 1970, resultado da decadência do complexo fabril 
têxtil instalado na capital e no interior do Estado. Com a retomada do mercado 
internacional de produção de algodão a capital maranhense viveu um período de 
falência comércio e quase que estagnação do movimento mercantil, atividades 
estabelecidas justamente na Praia Grande.  A renovação urbana, presente em out-
ras capitais no país a partir da década de 1930, não ocorreu em São Luís, o que 
ocasionou uma espécie de “preservação” das características primitivas do núcleo 
da cidade velha. No entanto, a partir da década de 1950 o abandono desse espaço 
considerado arcaico, começou a dar sinais de alerta da sua degradação e ruina. 
Fosse por desconhecimento do valor histórico da população, fosse pela ânsia de 
aproximação com as novidades da arquitetura moderna, nesse período a solidez 
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e integridade conjunto histórico de São Luís vivia sob ameaça de total descarac-
terização Em seu parecer de 1959, Dora Alcântara chama a atenção apara o surto 
de construções em concreto armada vivenciada no final da década de 1950, como 
reflexo do “[...] verdadeiro horror ao antigo”; apesar de São Luís ainda conservar 
íntegra sua volumetria, “nessas ruas já começam a aparecer arranha céus que 
causarão problemas sérios” (IPHAN, 1959, fl. 108). É justamente para o risco de 
descaracterização e degradação extrema que os delegados do ICOMOS chamam 
atenção em seu relatório final, apesar da atuação do Programa de Preservação 
e Revitalização do Centro Histórico de São Luís, realizado entre 1979 e 2006, ter 
recuperado boa parte da estrutura urbana e arquitetônica do conjunto de São Luís 
como Patrimônio (ANDRÈS, 2012, p. 67).

  A autenticidade é o valor mais destacado nos textos, pareceres e docu-
mentos gerados no âmbito da candidatura de São Luís. Segundo o relatório do 
ICOMOS, “[...] o grau de autenticidade dos materiais e da substância dos edifícios, 
a configuração, bem como o layout das ruas e dos espaços urbanos é alto, e essa 
autenticidade é respeitada tanto pelos órgãos oficiais quanto pelos habitantes” 
(UNESCO, 1997, p. 9). O principio da autenticidade despontou nos debates da 
UNESCO na Conferência de Nara, Japão (1994), momento de definição de novos 
parâmetros para a conservação e a inclusão de uma maior diversidade do pat-
rimônio cultural. Na Carta de Nara, a revisão da ideia de homogeneidade que su-
prime as particularidades de cada realidade cultural foi sugerida com o intuito de 
reconhecer a legitimidade das tradições locais, mesmo que essa seja resultado 
de uma matriz cultural diferente (UNESCO, 1994, p.1). Mesmo tendo avançado na 
reflexão sobre a diversidade cultural, sabemos que somente a partir de 2006, com 
a criação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, é 
que o valor de autenticidade seria um termo reavaliado pelo Comitê da UNESCO, 
considerando sobretudo a perenidade que tradições ou bens culturais materiais 
podem ter diante do desenvolvimento das sociedades. No período da avaliação da 
candidatura de São Luís a autenticidade ainda era admitida com principal fator de 
atribuição de valor, e por essa condição o ICOMOS pautava sua análise, “[...] nas 
características culturais de um bem, assim como a credibilidade das pesquisas re-

alizadas, podem diferir de uma cultura para outra, não sendo, portanto, possível 
basear os julgamentos de valor e autenticidade em critérios fixos” (Ibidem, p. 3).

No caso do conjunto arquitetônico de São Luís o valor de autenticidade foi atribuí-
do aos materiais e técnicas utilizados na construção das edificações. Embora iden-
tificada com o estilo de arquitetura civil praticada em diversos territórios da colo-
nização portuguesa, as tipologias de casas construídas no Maranhão adquiriram 
formatos autênticos. A descrição do edifício típico indica que “os exemplos mais 
notáveis são dotados de telhados com telhas, fachadas adornadas com azulejos 
portugueses, cornijas esculpidas, janelas com armação ornamentadas e varan-
das com balcões ou balaústres de ferro forjado ou fundido” (UNESCO, 1996, p. 
7). Assim também a nomenclatura utilizada para diferenciar o partido das casas 
tornou-se autenticamente luso-maranhense, sedo distintos os solares, das casas 
térreas e os sobrados. Este último se tornou uma espécie de pradrão do estilo 
colonial praticado no Maranhão, caracterizado como “casas de vários andares, as 
vezes quatro andares, são principalmente revestidos de mármore com elegantes 
gradis de ferro forjado, as varandas correm ao longo das fachadas, em frente as 
janelas” (Ibidem, p. 8). 

No Dossiê de Candidatura, esses elementos decorativos são constantemente de-
stacados como uma marca distintiva das edificações que legitimava a inscrição 
do conjunto. Nesse sentido, o azulejo decorado português foi considerado um 
arquétipo de originalidade, e sua aplicação das fachadas um claro exemplo de 
autenticidade. A respeito do uso desses ornamentos, Dora Alcântara cita que o 
azulejamento das fachadas em São Luís iniciou-se, aproximadamente, na década 
de 1840, “[...] e muito provavelmente as construções feitas ainda no século XVIII 
tenham sido alteradas com o novo gosto oitocentista” (ALCÂNTARA, 1980, p. 7).  A 
composição de um conjunto integro com um número significativo de edificações 
revestidas de azulejo, foi fruto de um contexto histórico que acompanhou as os-
cilações do cenário econômico da época, e que por essa complexidade assumiu 
os desenhos e formas que tem hoje. Para uma compreensão mais clara sobre a 
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introdução desse elemento na construção do discurso sobre a patrimonialização 
dos sobrados maranhenses é necessário um breve histórico da sua origem e usos.

O debate acerca das inspirações estilísticas da arquitetura praticada em São nos 
séculos XVIII e XIX pode suscitar várias explicações de caráter artístico, no entanto, 
o dado mais expressivo para essa reflexão é o contexto histórico em que esse con-
junto foi constituído. Dessa forma podemos retomar o episodio do terremoto que 
atingiu Lisboa em 1º de novembro de 1755, e todas as medidas tomadas pelo en-
tão Primeiro Ministro do rei D. José I, Sebastião José de Carvalho e Melo nos anos 
seguintes. A reconstrução da metrópole portuguesa contou com o recrutamento 
de mão de obra especializada (arquitetos, engenheiros, desenhistas, etc.), e com 
uma grande massa de artesãos e operários que de forma organizada passaram 
a compor um cenário de pré-industrialização. José Augusto França esclarece que 
embora essa racionalização do trabalho tenha se restringido ao período da recon-
strução de Lisboa, esse fenômeno abriu as portas para a estandardização que foi 
aplicada “as dimensões constantes de paredes, das portas, das janelas [...] os caix-
ilhos das janelas e portas, os batentes de guilhotinas, as balaustradas, as cornijas, 
as pilastras, as escadas. Todos esses elementos eram fabricados ou talhados em 
grande escala” (FRANÇA, 1966, p. 194). Essa mesma lógica foi utilizada na fabri-
cação do azulejo que 

Também teve que se adaptar à arquitetura da nova capital – tratava-
se então de retomar o tipo ‘de tapete’ ou talvez melhor, ‘de lançaria 
e rosas’, muito corrente no século XVII. Este tipo de azulejo, cujo 
poder decorativo desapareceu diante do luxo dos painéis historiados, 
favorecidos no reinado de D. João V, conheceu então um novo 
desenvolvimento, pois correspondia as novas necessidades [...] a sua 
decoração, novamente policromada, foi simplificada e empobrecida 
como era preciso. O problema da decoração encontrava uma solução 
prática, segundo os princípios da estandização” (Ibidem, p. 303).

A padronização de manufaturas na construção civil em Lisboa coincidiu com o 
início inserção da capitania do Maranhão nas redes de comércio do Império por-
tuguês, viabilizada pela criação da Companhia Geral de Comércio do Grão Pará e 

Maranhão, em 1956. Adentrado a segunda metade do século XVIII, até meados do 
século XIX, São Luís vivenciou a aceleração do crescimento populacional, juntam-
ente com um aumento significativo de construções residenciais; entre 1808 e 1856 
o número de edificações em pedra e cal passou de 1.553 para 2.764 (MARANHÃO, 
1858, p. 140). Assim, encontra respaldo a afirmação de que a importação em larga 
escala de azulejos manufaturados em Lisboa estava direcionada a demanda des-
sas novas edificações. Considerando ainda o cenário econômico, Dora Alcântara 
indica que o auge do uso decorativo (interior) e utilitário (exterior) dos azulejos se 
da a partir de 1850 quando São Luís ainda experimenta os lucros da extinta Com-
panhia de Comércio (ALCÂNTARA, ibidem, p. 25).

Figura 3: Detalhe de janela com moldura de pedra de lioz e sacada com gradis. Fotografia de A. 

Kiss, 1951. Fonte: IPHAN, Acervo Digital.
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A questão mais pontual acerca do patrimônio azulejar de São Luís, discutida no 
Dossiê de Candidatura, é justamente seu valor de autenticidade dentro do con-
junto arquitetônico. A comprovação da origem portuguesa desse elemento dec-
orativo é acrescida pelo debate acerca da apropriação do seu uso nas fachadas, 
prática que, de acordo com o discurso local, surgiu na antiga capitania do Maran-
hão. Alguns autores especialistas no tema como Santos Simões afirma que, desde 
o século XVII a azulejaria portuguesa, “procuraria adequar-se à arquitetura numa 
escala de monumentalidade, tinha como elemento decorativo, inicialmente, enxa-
drezados dispostos em diagonal – azulejos de caixilho – [...] a seguir, os já referidos 
azulejos ‘de tapete’ ou ‘de padrão’, eram constituídos por 4 (2 x 2/1) para atender 
à escala arquitetônica” (LOPES, 1969, p. 39). Mesmo sendo conhecedores da an-
tiguidade da arte azulejar em Portugal, o debate do assunto entre autores locais 
sempre era associado com a ideia de originalidade desse uso parietal do azulejo 
nas edificações de São Luís.

 Analisando a diversidade de agentes que reclama a “invenção da tradição” que 
envolve o revestimento das casas coloniais ludovicense, compreendemos que em-
bora um consenso sobre a primazia da prática esteja longe, concordamos que a 
apropriação do azulejo nas técnicas construtivas maranhenses tornou-se autenti-
ca pelo seguinte motivo: adaptação ao clima extremamente úmido da região. Essa 
constatação sustentou o argumento da originalidade e aproximou-se dos critérios 
estabelecidos pela Convenção de 1972, a partir da afirmação de que, 

Para lutar contra o grande inimigo que é a umidade equatorial, que 
ataca sem trégua os revestimentos externos das paredes, os moradores 
de São Luís tiveram a ideia, pois tudo leva a crer que foram eles os 
primeiros a ornar com azulejos a fachada de suas casas. O azulejo, este 
belo quadrado em faiança pintado, reservado até então à decoração 
interna, se revelou um admirável isolante térmico e um eficaz protetor 
contra a umidade. O exemplo foi rapidamente copiado pelos moradores 
das cidades do Porto e de Lisboa, mas foi em São Luís e na capital 
vizinha da Amazônia, Belém do Pará, que essa utilização dos azulejos é 
a mais lógica (UNESCO, 1997a, p.18).

Figura 4: Sobrado azulejado na Praça João Lisboa. Fonte: Acervo do Museu da Memória Áudio 

Visual do Maranhão.

A busca pela autenticidade se estende a outros elementos da linguagem ar-
quitetônica luso-maranhense, indicados no Dossiê de Candidatura. O uso da 
pedra de lioz através da técnica de cantaria – motivo pela qual se popularizou 
como pedra de cantaria – também é posto em pauta. Em estudo sobre a origem 
e formas de comercialização da pedra de lioz, Marina Martins afirma que os pa-
drões exportados para o Maranhão foram constituídos de acordo com as técnicas 
desenvolvidas nos trabalhos de reconstrução da Baixa de Lisboa, e adaptado ao 
clima tropical quente e úmido (MARTINS, 2013, p. 106). Sobre o uso na arquitetura 
maranhense Martins afirma que podia variar segundo a tipologia da edificação 
pois, enquanto nos sobrados era incorporado ao desenho dos balcões protegidos 
por gradis de ferro, nos solares recebiam o lioz no “[...] emolduramento exterior 
dos vãos de fachada, tanto em portas quanto em janelas e óculos” (ibidem, p. 
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106).; quanto as casas térreas é comum encontrar blocos de lioz nas soleiras das 
portas e nas vergas das janelas. A pedra de lioz assume vários outros usos na 
antiga cidade colonial. Na arquitetura religiosa, é a principal matéria prima dos 
ornamentos, piso, escadas e base de colunas, como foram os casos do Palácio 
Arquiepiscopal; da escada da Capela da Santa Casa de Misericórdia; do piso da 
capela-mor da Igreja de São José do Desterro, datada de 1832; na Capela do Hos-
pital Português, de 1869; e na Capela de São José das Laranjeiras, de 1816 (BOGÉA; 
RIBEIRO; BRITO; 208, pp. 72-75). 

Finalmente compreendemos que os elementos que personificam que autentici-
dade da arquitetura colonial maranhense são o principal argumento do Dossiê de 
Candidatura da cidade de São Luís. Sua originalidade consiste na sua adaptação 
ao clima, no uso de materiais locais e no desenvolvimento de técnicas construtivas 
que se aproximavam das tradições da construção civil portuguesa. A descrição 
dessa autenticidade é resumida no Dossiê como uma apropriação do original, 
possibilitando que “essa arquitetura portuguesa foi objeto de sutil releitura para 
permitir sua adaptação aos rigores do clima equatorial, e é aí que reside a origi-
nalidade de São Luís” (UNESCO, 1997a, p.18). Compreendemos, portanto, que os 
critérios de avalição em que foi enquadrada a candidatura do Centro Histórico de 
São Luís, é justificada pela integridade do seu conjunto arquitetônico definido pelo 
seu traçado urbano seiscentista e construção de edificações em estilo colonial 
português. O valor de autenticidade é assim baseado na capacidade de adaptação 
e reinvenção de características estéticas do estilo arquitetônico colonial de acordo 
com as necessidades locais.
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RESUMO
O Teatro Oficina é um ícone da produção cultural brasileira, ambiente de vanguarda 
e experimentação em artes cênicas, dança, música e performances coletivas. 
Projetado na década de 1980 por Lina Bo Bardi e Edson Elito, foi tombado pelo IPHAN 
em 2010, depois de já ter passado por um conturbado processo no Condephaat. 
Na ata de decisão de tombamento federal, previa-se que o espaço poderia receber 
atualizações e acréscimos ao seu projeto original, sob a condição de preservar a aura 
de teatro aberto, como extensão da rua e equipamento apropriável pela comunidade.  

Situado no bairro do Bixiga, na cidade de São Paulo, em 2016 o Teatro Oficina 
recebeu o primeiro projeto de requalificação desde a reinauguração emblemática de 
1983, preservando a essência de sua proposta original e incorporando elementos da 
arquitetura contemporânea para promover uma revitalização estética do espaço e 
sua adequação às demandas de fluxo e serviços de apoio aos artistas e público.

O projeto foi desenvolvido pelo escritório Gema Arquitetura, tendo como consultor o 
arquiteto Edson Elito e o acompanhamento/aprovação do Grupo Uzyna Uzona. Além 
de ter sido planejado o restauro do Teatro, foi definida uma nova volumetria na parte 
posterior do edifício, acomodando a nova área de convivência. Esse novo pavimento, 
com pé direito generoso, tem fechamento em vidro em todas as suas faces, em 
materialidade que se contrapõe e se descola dos tijolos aparentes pré-existentes. 
O grande janelão de vidro permanece inalterado, mas ganha, recuado, uma faixa 
translúcida que engloba a nova área expandida deste 3º pavimento.

Com as alterações propostas no atual projeto, mantém-se a integridade do espaço 
cênico interno devido às suas características ainda inovadoras e únicas, ao mesmo 
tempo em que o edifício é completamente renovado e readaptado às necessidades do 
grupo. 

O novo Teatro Oficina atualiza a história deste importante núcleo cultural e 
reposiciona no século XXI os princípios de sua composição estética e funcional, 
agregando ao seu conjunto, com delicadeza e sensibilidade, novas tecnologias, 
materiais e conceitos desenvolvidos pela arquitetura contemporânea.       

Palavras-Chave: Teatro Oficina; Restauração; Revitalização; Resistência. 
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TEATRO OFICINA - O projeto de revitalização após Lina 
Bo Bardi e Edson Elito
O Teatro Oficina é um ícone da produção cultural brasileira, ambiente de vanguar-
da e experimentação em artes cênicas, dança, música e performances coletivas. 
Situado à Rua Jaceguai, número 520, bairro Bela Vista (mais conhecido como Bix-
iga) no município de São Paulo, o imóvel passou por inúmeras transformações 
desde que o grupo de teatro ocupou o espaço até chegar à famosa configuração 
atual. 

A abordagem da história do grupo teatral se faz necessária, uma vez que a com-
panhia traz, ao longo de sua trajetória, uma aguçada capacidade de se autotrans-
formar em meio às mudanças e permanências dos diferentes contextos do país. 
Temos assim como referência a percepção e a sensibilidade de que a linguagem 
plástica, inovadora e expressiva do grupo é fundamental para que se compreenda 
o imóvel como um todo. 

Em 1958, um grupo de estudantes da também emblemática Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco fundou a Cia de Teatro Oficina. Entre os seus percus-
sores estavam José Celso Martinez Corrêa, Renato Borghi, Carlos Queiroz Telles, 
Amir Haddad, Moracy do Val, Jairo Arco e Flexa. Após dois anos, houve a profis-
sionalização do Oficina cujas performances conotaram para uma dramaturgia in-
ventiva, contestadora e inquieta, revelando muitos atores, atrizes e diretores. 

O estabelecimento do grupo na Rua Jaceguai ocorreu no ano de 1961, quando as 
montagens teatrais começaram a ganhar mais vivacidade. Com a repressão do 
regime militar, o exílio de alguns membros para Portugal se fez necessário, perío-
do em que a Companhia recebeu o nome de Oficina Samba (1973). Em Portugal 
houve a realização de atividades teatrais, que se estenderam para Moçambique e 
França; o retorno ao Brasil ocorreu em 1978, quando um novo grupo passou a ser 
formado, diante da saída de vários membros. Ainda sob a liderança de José Celso 
Martinez, no período de 1979-1983, emergiu a ideia do 5° Tempo, que teve o papel 

de retomar as peças no Bixiga. Por fim, destaca-se a atual nomenclatura Teatro 
Oficina Uzyna-Uzona, cujo marco de início, no ano de 1984, pode ser explicado a 
partir do próprio edifício – fora a partir desse ano que a atual constituição física 
ganhou contornos decisivos. 

Zé Celso, o ator, autor e diretor do Oficina é uma das figuras mais conhecidas 
do meio teatral brasileiro. Pode-se qualificá-lo como a alma e o motor incansável 
do grupo que fundou há mais de 50 anos. Adepto do modernismo de Oswald de 
Andrade, sua linguagem inovadora metamorfoseia-se constantemente, amalga-
mando traços múltiplos que percorrem os labirintos profundos da nossa condição 
humana, sem deixar de ter uma visão crítica e espirituosa da atualidade. As for-
mações dos atores e das atrizes sempre se deram em meio a uma atmosfera cul-
tivada de ousadia e renovação, propiciando a realização de espetáculos surpreen-
dentes, provocantes e inventivos. 

Primeiro Cenário: o projeto de Joaquim Guedes
A valorização da cenografia por parte do Oficina já se fez presente nos primeiros 
anos de vida na Rua Jaceguai. O convite feito ao arquiteto Joaquim Guedes, então 
um jovem que trabalhava em parceria com a sua mulher, emblematizou o início 
das relações estabelecidas da Companhia com profissionais de renome nacional. 
O aspecto marcante desse primeiro projeto fora a constituição do ‘teatro tipo san-
duíche’, expressão esta advinda em razão do posicionamento da plateia ‘frente 
a frente’, separada por um palco principal. Há a hipótese de que a escolha se 
justificou pela tentativa de aproveitar melhor espaço interno, tendo em vista a 
característica estreita do lote (largura máxima de 09 metros, ainda presente nos 
dias atuais). A inauguração oficial do teatro, sob a assinatura de Joaquim Guedes, 
ocorreu em 16 de agosto de 1961.

O início da ditadura militar no Brasil em 1964 representou a inauguração de uma 
fase muito difícil para os artistas, membros e amigos do Teatro Oficina. As peças 
passaram a ser censuradas, a começar por Os pequenos burgueses, ao passo que 
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as invasões policiais se tornaram frequentes em busca de ‘possíveis subversivos’. 
Após ameaças telefônicas que rondavam, também, outros setores da imprensa e 
da cultura, o imóvel foi incendiado por paramilitares que até hoje não foram devi-
damente identificados pelo crime. As circunstâncias permanecem desconhecidas, 
mas o episódio aconteceu na surdina de uma noite do ano de 1966, como se a pre-
nunciar a chegada do Ato Institucional nº 5, dois anos depois. O fogo destruidor 
da ditadura comprometeu as estruturas do teatro sanduíche, o que inviabilizou a 
permanência dos traços de Joaquim Guedes por muito tempo. Porém, das cinzas 
desse projeto embrionário surgiu o desejo do Oficina perseverar na Rua Jaceguai, 
ainda que os desmandos da ditadura ainda provocassem outras mudanças radic-
ais no grupo, a começar pelo forçado exílio durante a década de 1970. 

Segundo Cenário: a marca de Flávio Império na 
reconstrução do Oficina
Eram tempos de reconstrução do imóvel em um cenário político nacional per-
meado por intolerância, incertezas e prisões arbitrárias. Diante da comoção que 
emergiu no seio da classe artística e de todos aqueles que admiravam essa prática 
artística, os primeiros fundos angariados para o reerguimento do Oficina aconte-
ceram ainda em 1966. Enquanto ocorria a mobilização para busca de recursos, o 
grupo encenou peças, ainda sob o olhar vigilante da censura no Teatro Maria Della 
Costa.    

Flávio Império foi o nome escolhido para projetar o novo espaço, evidenciando, 
mais uma vez, a predileção da Companhia por nomes que estivessem envolvi-
dos nas propostas que mesclassem cenografia e arquitetura. Além disso, Império 
tinha trabalhos como pintor e em pouco tempo foi reconhecido como um dos 
melhores cenógrafos do teatro brasileiro. A partir do início da carreira docente na 
FAU-USP, nos idos da década de 1950, Flávio teve contatos com outros profission-
ais, aproximando-se de Rodrigo Lefévre, com quem dividiu a autoria do projeto 
do Teatro Oficina. Também em regime de parceria, participou do Teatro de Arena, 

ganhando prêmios nacionais a partir das suas montagens de cenários e figurinos, 
trabalhos estes que se multiplicaram juntamente com José Celso Martinez.  

Flávio Império e Rodrigo Lefévre elaboraram um projeto arrojado para o imóvel, 
com paredes de tijolos à vista e concreto aparente, concedendo visibilidade e de-
staque às luzes e a outros urdimentos que compunham a estrutura teatral. O de-
staque ficou por conta da adoção de um palco do tipo italiano, solução utilizada 
pelo teatro moderno em todo mundo; o diferencial residia na utilização de um cír-
culo central com mecanismo giratório que concedia um pouco mais de dinâmica 
de mobilidade se comparada aos palcos italianos tradicionais com predomínio do 
formato retangular, tendo uma demarcação maior na fronteira entre os artistas e 
a plateia. A fachada principal do imóvel remetia a uma espécie de bunker na luta 
encampada pela cultura brasileira contra o regime ditatorial dos militares.  

No site da Sociedade Cultural Flávio Império há uma passagem descritiva elucida-
tiva a respeito do projeto, cuja data oficial é de 1967:

“O palco, italiano, apresentava uma plataforma central giratória, 
e se interpunha entre a antiga construção e uma arquibancada de 
concreto, que avançava até o alinhamento da calçada; os acessos ao 
interior eram laterais e em meio-nível da plateia. Na perspectiva do 
ator, o espaço afunilava em direção à rua com altura crescente da 
arquibancada e decrescente do forro e no encontro dessas superfícies 
era instalada, em balanço sobre a calçada, a cabine técnica de som 
e iluminação, equipamento funcional que entrava na composição da 
nova fachada do teatro. Nesse palco estreou O Rei da Vela, de Oswald 
de Andrade, com direção de José Celso Martinez Corrêa, cenografia 
e figurinos de Hélio Eichbauer, marco da história da dramaturgia 
nacional”[1].

[1]  Disponível em: http://www.flavioimperio.com.br/projeto/505891, acesso em 19/
abril/2018. 
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Com a saída de membros do Oficina do Brasil em meados dos anos de 1970, in-
cluindo o diretor e ator Zé Celso, o grupo pouco utilizou o novo espaço reformado, 
tendo chegado a alugar o imóvel para peças de outras companhias. Essa situação 
temporária permaneceu até a reconfiguração do corpo de artistas realizada no 
momento pós anistia política; a incursão por outros países durante o exílio, soma-
da à renovação de componentes causaram impactos no grupo que se estenderam 
para a materialidade do imóvel. As demandas eram outras, as vivências traziam 
outros questionamentos e o palco italiano ficou inadequado para as novas dinâmi-
cas artísticas que eram cotidianamente construídas pelo Oficina. 

Em um Memorial Técnico e Descritivo, datado do ano de 1981, é possível perceber 
a série de necessidades que o grupo passou a demandar com vistas ao pleno fun-
cionamento das peças que efervesciam a cada período de renovação:  

“A reforma do Teatro visa reestruturar suas dependências adequando-
as com as novas disponibilidades técnicas (a televisão, o vídeo cassete, 
o cinema, etc.), bem como permitir maior flexibilidade deste espaço 
para uso cultural. Deste modo o espaço cênico já não comporta mais 
a colocação da plateia com uma ‘pesada’ arquibancada – de concreto 
armado, que ocupa a maior parte da área de uso de material unilateral; 
determina a todo instante, onde fica o público, onde fica o palco. 
Sem ela, é possível a criação de um lugar onde em cada peça teatral 
haja uma nova proposta organizativa, e que, além disso, permita o 
uso cotidiano para outras finalidades (uma creche, uma quadra, por 
exemplo).

Neste mesmo sentido, concebe-se a presença de luz natural como fator 
imprescindível para que, de dia, o seu funcionamento não dependa 
exclusivamente de energia elétrica. 

Até mesmo a presença de uma piscina coberta, torna-se aberta, a partir 
daí.

Isto compatibiliza o corpo do teatro propriamente dito, com o restante 
das dependências e seus respectivos usos (cantina, cabaret, sala de 
reuniões, arquivos com consulta aberta ao público, etc.)[2].

Mediado pela linguagem técnica do engenheiro responsável pelas futuras obras, 
o Memorial traz elementos reveladores dos desejos concebidos no interior da 
Companhia. Os limites e as fronteiras estabelecidos pela configuração do palco 
italiano, que acabava por definir os lugares estáticos de público e artistas, invia-
bilizava as dinâmicas de movimentação das peças que despontavam no Oficina. 
Essa era a principal inquietação dos membros que se mobilizaram para que essa 
transformação estética ganhasse vida, também, no imóvel. Ou seja, de que forma 
estabelecer uma nova relação com o espaço construído e a espacialidade con-
cebida e imaginada pela cenografia? Como aliar arquitetura e cenário teatral em 
uma proposta nova, libertadora e criativa? Esses e outros tipos de perguntas eram 
traços claros de amadurecimento do Teatro Oficina, cujos desdobramentos não 
foram à frente nesse período em função de outras frentes de mobilizações que 
os artistas encamparam no início nos anos 1980 – tratava-se do tombamento es-
tadual do imóvel, além dos perigos oriundos da especulação imobiliária no bairro 
do Bixiga.  

Ainda sobre a reforma, pode-se apontar para outros pontos importantes do tre-
cho transcrito: as demandas pelas intervenções de natureza menos estrutural, 
que passavam pelas questões de atualização dos equipamentos eletrônicos e 
suas instalações no prédio, demonstram como o Teatro Oficina sempre esteve 
atento às mudanças tecnológicas de cada época; o envolvimento com questões 
sociais no Bixiga, abrindo a possibilidade para receber grupos que permaneci-
am marginalizados dos programas governamentais, como pode ser vislumbrado 
no indicativo de se estruturar creche e/ou quadra para as crianças; a predileção 
pela luz natural que, alinhada às questões ambientalistas, começa a ganhar corpo 
com a ideia de elemento fundamental para o projeto arquitetônico; e, por fim, as 

[2]  Memorial Técnico e Descritivo, assinado pelo engenheiro civil Robinson de Morais, em 12/

janeiro/1981. 
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questões relativas ao funcionamento diário da Companhia, tendo suas concre-
tudes nas configurações de espaços adequados para refeitório, sala de reuniões 
e arquivo histórico. 

Meses após o tombamento estadual do imóvel pelo Condephaat, mais precisa-
mente no final de abril de 1983, José Celso Martinez fazia a comunicação oficial ao 
órgão público sobre as obras cenográficas que viriam, cuja justificativa ancorou-se 
em um formato poético: 

Se o Oficina continua sem trabalho teatral,

Seu prédio apodrece e não tem força,

Para conseguir o que se quer. É o que todos queremos.

No início desse governo democrático,

Queremos manifestar nosso direito de trabalhar,

De criar,

De estamos empregados,

Neste espaço tombado, 

Produzindo”[3]. 

Nota-se, claramente, o desejo do Oficina em (re)transformar o imóvel em função 
das novas ideias e estéticas que surgiam na Companhia. Fazia-se necessário trazer 
ao chão a estrutura vigente para que a criatividade cênica pudesse aflorar entre 
os escombros. E foi justamente a partir desse aparente caos que o Teatro Ofi-

[3]  Carta entregue por José Celso Martinez, ao Condephaat, em 28/04/1983. O 
documento integra o Processo de Tombamento e está localizado nas folhas 144 a 148 
do Processo nº 22.368/82. 

cina teve a oportunidade de se resignificar em meio ao cenário urbano que se 
transformava, também, de maneira acelerada sob o ritmo frenético da São Paulo 
metropolitana.

Terceiro Cenário: Lina Bo Bardi e Edson Elito 
As mudanças estéticas pelas quais passavam o grupo Uzyna Uzona dialogavam 
com a prática cenográfica de Lina. A constatação coletiva de que o imóvel pre-
cisava de novos contornos ganhou força entre os membros, revigorados com a 
volta ao Brasil depois de anos no exílio, além de envolver outros de artistas que 
haviam entrado no processo de renovação do corpo teatral. Ao pensar os espaços 
enquanto territórios diversificados da cultura, Lina direcionava o olhar para as 
expressões cênicas que fossem capazes de instigar o humano, postura esta que 
convidava os espectadores a saírem dos ‘lugares comuns’ e a procurarem outras 
formas de enquadramentos das representações espaciais.   

Ainda em agosto de 1980, Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki apresentaram publica-
mente o primeiro risco da nova proposta para o Oficina; enquanto ela desenha-
va e traçava as formas que o teatro poderia incorporar da estética encenada, o 
arquiteto fabricava maquetes do projeto que ainda estava em fase embrionária. 
Durante essa fase criativa de emersão de propostas, Flávio Império mostrava-se 
plenamente de acordo com a transformação do seu próprio projeto, uma vez que 
acreditava que a Companhia necessitava de um imóvel mais funcional e que po-
tencializasse toda a criatividade da cenografia teatral.  

O processo de maturação continuava, o Oficina mais parecia um cenário de ruínas, 
quando o ano de 1984 trouxe uma grande novidade: o convite feito a Edson Eli-
to, arquiteto cujos trabalhos em São Paulo começavam a ser reconhecidos, foi o 
primeiro passo para a formação de uma frutífera parceria com Lina Bo Bardi que 
perduraria até o falecimento da italiana, naturalizada brasileira, nos idos de 1992. 

Edson Elito relata como aconteciam as trocas entre os projetistas e os artistas: 
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“Quando iniciamos o projeto e durante toda a sua concepção, Lina e 
eu procuramos concretizar as propostas cênica e espacial de Zé Celso. 
Houve um saudável, por vezes complexo, processo de integração de 
diferenças culturais e estéticas: de um lado nós arquitetos e nossa 
formação modernista, os conceitos de limpeza formal, pureza de 
elementos, ‘less is more’, racionalismo construtivismo, ascetismo e do 
outro, o teatro de Zé Celso, com o simbolismo, a iconoclastia, o barroco, 
a antropofagia, o sentido, a emoção e o desejo de contato físico entre 
atores e plateia, o ‘te-ato’[4].

E foi justamente esse trânsito recíproco entre os universos simbólicos da arquite-
tura e arte que propiciaram a transformação do imóvel em um bem cultural vivo, 
mutante, inquieto, histórico e multifacetado.

Lina Bo Bardi avaliava que os atores deveriam atuar no espaço que ficou pare-
cendo, muitas das vezes, um verdadeiro canteiro de obras, haja vista que muitas 
foram as lutas e os desafios enfrentados pelo grupo nesse cenário de reconstrução 
que permaneceu durante toda a década de 1980, tendo adentrado, também, nos 
anos 90. Para a cenógrafa todo esse processo de experimentação do espaço era 
bastante válido a fim de que as decisões futuras sobre o projeto ficassem bem 
alicerçadas entre a prática teatral e a concepção conceitual do projeto arquitetôni-
co. O envolvimento de Lina e Elito no processo de repensar o Oficina veio no bojo 
das discussões mais amplas de redemocratização do país; nessa medida, o projeto 
se propunha a trazer para o teatro as ruas brasileiras, as quais traziam um amplo 
espectro de esperanças, reinvenções, encontros e encruzilhadas para o futuro. Era 
preciso escolher.  

A demolição por completa do interior do imóvel estava quase consumada. A entra-
da de Edson concedeu mais força para que a ação se completasse, há mais tempo 
maturada no grupo. As paredes de tijolos aparentes, com seus arcos romanos 
de embasamento, além de parte da cobertura eram os registros mais remotos 
do casarão do Bixiga do início do século XX. Sim, testemunhavam a história viva 

[4]  BARDI & ELITO, 1999: 14. 

e instigante desse imóvel que foi se transformando em casa teatral que nem por 
isso permaneceu inerte. Impasse entre Lina e Zé Celso; este último, segundo as 
memórias de Elito, inventara o palco em rampa e Bo Bardi se mostrou contrária à 
ideia. Dias depois uma nova mudança conceitual no projeto: a arquiteta aceitara a 
opinião de Zé Celso e, alinhada a essa perspectiva, enviou os croquis para Edson 
já com a solução para as galerias laterais desmontáveis. 

A partir da adoção do palco em rampa, o Teatro Oficina incorpora a identidade de 
um espaço cênico unificado, baseado nos conceitos de ‘rua’ e ‘passagem’. Edson 
Elito e Lina Bo Bardi projetam o imóvel como a continuidade da Rua Jaceguai, 
sugerindo o atravessamento do muro em direção à Rua Japurá. O movimento 
contínuo teatral ganha força, concedendo destaque para a constituição de uma 
grande caixa cênica, onde atores, plateia e técnicos estão em contato direto e per-
manente. Espaços esses que buscam a relação com a natureza, o olhar para o cos-
mos, a interação entre o cotidiano do Bixiga e a cena teatral, a São Paulo que se vê 
de fora e que enxerga o Oficina. Enfim, toda espacialidade é cênica e vivenciada.

O interior do Teatro Oficina com o palco em rampa ao centro. http://www.vitruvius.com.br/

revistas/read/minhacidade/14.158/4868
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A dimensão da rua ganha pleno sentido nessa interação público e artistas. Afinal, 
oficinar o teatro significa mantê-lo em contato permanente com as culturas urban-
as, trazendo traços múltiplos da cotidianidade em forma de arte. A rua propicia 
(des)encontros e (im)previstos, encenados por sujeitos anônimos a partir dos mais 
diversos tipos de olhares e práticas.

A permanência do aspecto geral da fachada sem elementos de destaque tem a 
intenção de possibilitar ao espectador que passe por um ‘rito de passagem’ ao 
adentrar o Oficina. Lina Bo Bardi era simpática ao candomblé e incorporou alguns 
elementos icônicos ao teatro; a começar pela bigorna, um dos símbolos de Ogum, 
ocupando posição de destaque na entrada pouco adornada, além de ser uma das 
marcas identitárias do grupo. A valorização da água, sempre muito presente nas 
práticas com os orixás, pode ser desnudada a partir da ideia da cenógrafa em in-
corporar uma cachoeira, cuja constituição por 07 tubos aparentes propiciam a cir-
culação e deságue em um espelho d’água com mecanismo de reaproveitamento.   

Integrar cidade e teatro consiste em uma das funcionalidades almejadas pela 
grande janela envidraçada. A luz natural, que pode ser a do sol ou a da lua, ilu-
mina o Oficina como a ‘Mãe Natura’ deseja. Interessante a dialética percebida at-
ravés da janela, na medida em que o Bexiga é visto de dentro do Oficina, assim 
como o Teatro é percebido pelo bairro. A cidade pode ser o palco principal a partir 
da percepção daquele que está no interior do imóvel, da mesma maneira que a 
peça encenada ganha destaque para os transeuntes que flanam ou simplesmente 
andam na São Paulo saturada de carros em seus viadutos e minhocões. A lumi-
nosidade externa consiste em um elemento cênico da Companhia que se integra, 
literalmente e naturalmente, às cenas vividas como espetáculo da vida. 

Edson Elito recorda-se do entusiasmo do engenheiro contratado, Roberto Rochilitz, 
em meio às longas obras. A solução encontrada consistiu na criação de peças de 
concreto a fim de sustentar as altas paredes de tijolos remanescentes, enquanto a 
estrutura metálica servia para suportar o peso das novas coberturas e dos meza-
ninos nos fundos, sem esquecer da necessidade de garantir estabilidade para 

as galerias laterais constituídas de tubos desmontáveis. Uma das grandes con-
tribuições de Elito ao Oficina foi projetar as arquibancadas verticais, suportadas 
por estruturas metálicas leves e desmontáveis, contrastando com os paredões 
centenários. A cor ‘azul arara’ escolhida para os tubos estruturantes foi especifi-
cação de Lina Bo Bardi.

A parceria com o Ministério da Cultura, em meados de 1988, foi fundamental 
para o erguimento de toda essa estrutura metálica, representando um grande 
salto para se superar a fase do imenso canteiro de obras. Em relatório técnico do 
extinto Instituto Nacional de Artes Cênicas (Inacen) – atualmente incorporado à 
Fundação Nacional de Artes (Funarte) -, o arquiteto e cenógrafo José Carlos Ser-
roni discorreu sobre as obras em curso e, a partir de reuniões com Lina Bo Bardi 
e Edson Elito, exteriorizou todo o seu entusiasmo diante daquilo que observou:

“A proposta de uso do novo espaço do Teatro Oficina é, sem dúvida, das 
mais revolucionárias (a nível de espaço cênico) já vistas no Brasil e no 
exterior.

O espaço e os equipamentos propostos acompanham a evolução 
tecnológica de nossos dias, bem como estimulam nossos realizadores 
teatrais a novas experiências e novas formas de trabalhar a concepção 
teatral. 

As soluções a nível de implantação e de equipamentos são tão ricas 
que propiciam diversificadas formas de uso, não só de espaço como de 
atividades: ele serve tão bem a espetáculos teatrais como a espetáculos 
de música, dança, manifestações artísticas populares, auditório para 
encontros, performances, etc.

Despojamento arquitetônico, diferentemente de tradicionais teatros, 
permite um barateamento da obra. Esta última se encontra em fase 
estrutural, basicamente está levantado o esqueleto do edifício em 
estruturas metálicas e de concreto, devendo-se a partir de agora 
entrar na fase de acabamento, instalações internas de público e 
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de infraestrutura cênica, hidráulica, elétrica, pisos e revestimentos, 
finalização de cobertura etc.[5]”.  

No dia 20 de março de 1992 Lina Bo Bardi veio a falecer, em meio à assinatura das 
plantas finais do projeto e do acompanhamento das obras. Após os orçamentos 
realizados pelo Ministério da Cultura, o Governo do Estado de São Paulo assumiu 
os gastos para conclusão dos trabalhos no ano de 1989. As obras transcorreram 
e foram finalizadas, quando, no histórico 03 de outubro de 1993, o Teatro Oficina 
deu por encerradas as intervenções que vinham desde os anos 1980.  

Porém, esse marco representou apenas uma pausa. Um descanso. Após 13 anos 
de intensas obras e algumas interrupções, o projeto de Lina e Elito ganhou com-
plementos que já eram previstos pela própria arquiteta. Esta vislumbrava o Oficina 
como um afluente do Vale do Anhangabaú possivelmente reverdecido, rompendo 
com as mazelas da metrópole entulhada e deixando para trás os escombros da 
especulação imobiliária. Inspirado nesses e em outros princípios, Paulo Mendes 
da Rocha propôs resignificar o Minhocão, na parte do Bixiga, a partir de uma 
Praça Cultural constituída por dois prédios principais – o primeiro seria alusiva à 
informação, abrangendo o Arquivo Eletrônico do Teatro e o outro se voltaria para 
abrigar a administração, além de uma infraestrutura para produção, ensaios, bil-
heteria e bar. Tais edifícios ocupariam terrenos remanescentes da desapropriação 
quando da época de erguimento do viaduto. 

Essa é apenas uma das muitas possibilidades que poderiam ser adotadas. Pro-
mover a discussão de como encaminhar a continuidade de expansão do projeto 
para além dos muros do imóvel da Rua Jaceguai inspira uma dose equilibrada de 
coragem, entusiasmo, debates e criatividade, sempre em busca do melhor para o 
viver coletivo. Lina pensava em romper os fundos do Oficina com o intuito de con-
ceber uma praça pública, ligando, dessa forma, o teatro ao Vale do Anhangabaú. 

[5]  Relatório sobre o acompanhamento das obras do Teatro Oficina, do Inacen, 
datado de 25/04/1988. 

A via de passagem deveria estimular a fruição dos pedestres. Sonhadora, utópica 
e perseverante:  

“Lina procura integrar este pequeno teatro à escala, às características e 
à diversidade daquele bairro de classe operária. Acreditava, no futuro 
em ampliar o teatro para toda a quadra. Previa a derrubada do muro 
dos fundos assim como a da área envidraçada, porque vislumbrava 
no projeto “uma experiência germinal de uma outra cidade”, que 
se integraria sob a forma de um teatro-estádio público. Acreditava 
transformar o mundo em que o ser humano atua historicamente de 
forma não linear e com constantes possibilidades de mudança, sempre 
ampliando a participação das classes trabalhadoras[6]”. 

Talvez seja esse o maior legado de Lina: deixar uma obra-prima em aberto, justa-
mente por acreditar que, no futuro, outras intervenções serão necessárias e dese-
jadas pelas pessoas. A parceria com Edson Elito rendeu frutos inestimáveis para 
a história da arquitetura no Brasil, sendo o Teatro Oficina uma das expressões 
vivas de como a inventividade humana não tem limites. O presente nos conclama 
a olhar para esse espaço mágico de encenações, e, mais uma vez, o imóvel da Rua 
Jaceguai se transformará no protagonista principal dessa história. 

Sobre o atual projeto de requalificação
A partir da trajetória do bem cultural é possível perceber como as característi-
cas arquitetônicas e as concepções estéticas teatrais do Grupo Oficina se nutrem 
reciprocamente, construindo um espaço representativo da cultura brasileira no 
tradicional bairro do Bixiga. Perto de completar 60 anos, o Teatro Oficina ain-
da mostra-se jovial e a restauração futura será mais um importante ato na sua 
história de lutas e conquistas – a atual inclusive, em relação ao entorno do bem. O 
imóvel da Rua Jaceguai é mais que um símbolo da resistência às dificuldades que 
surgiram no contexto da ditadura militar e no processo de especulação imobiliária 
em meio ao crescimento desordenado da metrópole paulistana.

[6]  FURQUIM, 2008:04.
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Em 2016, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo contratou o primeiro pro-
jeto de requalificação desde a reinauguração emblemática de 1983. Durante esse 
intervalo de mais de 30 anos, o Teatro não passou por nenhuma obra significativa 
de manutenção. O estado de conservação do espaço é preocupante, principal-
mente em relação às instalações elétricas e recursos cenográficos. Ao longo dos 
anos, o Grupo, que não deixa de se transformar, foi improvisando algumas alter-
ações necessárias com recursos próprios. A cada nova montagem de peça, uma 
sucessão intervenções era executada. Atualmente, o Oficina apresenta novas de-
mandas e anseios e o entendimento desse cenário foi essencial para a concepção 
do novo projeto.

Desenvolvido pelo escritório Gema Arquitetura, o projeto teve como consultor o 
arquiteto Edson Elito e o acompanhamento/aprovação do Grupo Uzyna Uzona. 
Além de todas as exigências e atenções especiais demandadas por um projeto de 
restauração de bem tombado, o projeto dedicado ao Teatro Oficina exige esforços 
ainda maiores uma vez que seu tombamento foi tema de discussões complexas e 
polêmicas nas instâncias de proteção do patrimônio.

O Teatro foi tombado pelo CONDEPHAAT em 1982 e também recebeu a chancela 
federal ao ser inscrito no Livro de Tombo Histórico e no Livro de Tombo das Belas 
Artes depois da decisão do Conselho Consultivo do IPHAN datada de 24 de junho 
de 2010 (Processo nº 1515-T-04). Importa destacar que na ata de decisão de tom-
bamento federal, previa-se que o espaço poderia receber atualizações e acrésci-
mos ao seu projeto original, sob a condição de preservar a aura de teatro aberto, 
como extensão da rua e equipamento apropriável pela comunidade.  

Mesmo que já tenham sido exaustivas as discussões sobre os valores deste bem 
cultural para a efetivação da proteção oficial estadual e federal, interessa destacar 
que se trata de um “espaço conformado pela imaterialidade da prática teatral” 
segundo palavras de Jurema Machado, ex-Presidente do IPHAN. 

Tal constatação justifica o fato de ter sido até colocado em pauta um even-
tual Registro do Oficina como Bem Imaterial. Dessa forma, o projeto pre-

cisou tratar o edifício como um agente das transformações que se faziam 
necessárias. Entende-se, através de sua história, que as modificações foram iner-
entes aos momentos vividos e as outras alterações são bem-vindas.
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Atenção especial também foi dada também à relação com o entorno. Pela diver-
sidade de sua ocupação, o Bixiga tornou-se reduto boêmio da cidade, lugar de 
teatros, bares e cantinas. Atualmente há tombamentos municipais, ZEPECs e ZEIS. 
O Plano Diretor de São Paulo atesta a importância do bairro e “É imediato associar 
o Teatro Oficina a esse contexto por duas vias: tanto o Oficina pode ser tomado 
como elemento chave de um processo de reabilitação, quanto a preservação dos 
valores do bairro é essencial à vitalidade do Oficina”[7]. A requalificação do Ofici-
na deve contribuir diretamente para a valorização desse cenário rico de práticas 
culturais. 

No livro Teatro Oficina, publicado pelo Instituto Lina Bo Bardi, encontramos se-
guinte citação da própria Lina: “O Oficina é o portal da Catedral de Colônia do século 
XVIII, mas é marco importante de um caminho difícil”. 

Assim, além de ter sido planejado o restauro do Teatro, foi definida uma nova 
volumetria na parte posterior do edifício, acomodando uma área de convivên-
cia. Esse novo pavimento, com pé direito generoso, tem fechamento em vidro em 
todas as suas faces, em materialidade que se contrapõe e se descola dos tijolos 
aparentes pré-existentes. O grande janelão de vidro permanece inalterado, mas 
ganha, recuado, uma faixa translúcida que engloba a nova área expandida deste 
3º pavimento.

Com as alterações propostas no atual projeto, mantém-se a integridade do espaço 
cênico interno devido às suas características ainda inovadoras e únicas, ao mesmo 
tempo em que o edifício é completamente renovado e readaptado às necessi-
dades do grupo. 

O novo Teatro Oficina atualiza a história deste importante núcleo cultural e reposi-
ciona no século XXI os princípios de sua composição estética e funcional, agregan-
do ao seu conjunto, com delicadeza e sensibilidade, novas tecnologias, materiais e 
conceitos desenvolvidos pela arquitetura contemporânea.       

[7]  Ata da 64ª Reunião do Conselho Consultivo do IPHAN.
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O imóvel é o próprio Ser Oficina: vive, transforma, renasce, transcende, mistura, 
inova, questiona, sublima, desfruta, gesta e atua no limite tênue entre as peças 
teatrais e as nossas vidas cotidianas. E é justamente a partir desse espírito inspi-
rador que os trabalhos em torno da proposta de restauração do imóvel se mate-
rializaram, trazendo à cena a importância de oficinarmos por um mundo melhor. 

Perspectiva eletrônica da proposta.
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RESUMO
O artigo tem como objetivo apresentar as relações da comunidade do Bairro Antônio 
Dias, em Ouro Preto – MG, com a Festa de Santa Cruz, tradição de raízes portuguesas 
ativa desde 1735, visando ratificar a relação entre indivíduo, comunidade, 
arquitetura e cidade, apontando a manifestação cultural estudada como importante 
bem imaterial com suporte no espaço urbano. O estudo baseia-se em pesquisas 
históricas, sociais e urbanas, apresentando uma breve contextualização histórica da 
cidade de Ouro Preto e da Festa de Santa Cruz. Seguida de uma descrição de como é 
realizada atualmente e como ocorre a relação com o lugar, bens móveis e integrados 
e a identificação de seus agentes realizadores e multiplicadores. A comemoração 
ocorre por um período de três dias, com um conteúdo que abrange o enfeite de 
cruzes de madeira, a ornamentação do cruzeiro presente na Ponte do Antônio Dias, 
procissões, missa em devoção e festas. As comemorações diárias são compostas 
por manifestações culturais do bairro, shows, barracas e o tradicional amendoim 
– o qual origina o nome popular da manifestação: Festa do Amendoim. Trazendo 
o autoconhecimento para a comunidade, como pertencente e parte viva de seu 
patrimônio cultural e arquitetônico que, atualmente, tende a voltar-se cada vez mais 
ao turismo, mas também trazendo o conhecimento para toda a população, busca-
se reafirmar a tradição a partir de seu legado cultural, incentivando e garantindo 
a continuidade da passagem entre gerações. A Festa da Santa Cruz, que ainda não 
possui proteção, vem perdendo força com passar de seus 282 anos, acarretando 
na diminuição gradativa de participantes ativos. Através da aproximação do 
indivíduo e cidade, torna-se possível incentivar e promover a educação patrimonial 
de forma efetiva, no cotidiano e na vivência de cada ser, fazendo com que se torne 
um conservador ativo de seu patrimônio. Propõe-se formas de melhor aproximar 
indivíduo, memória e sítio histórico através de sua rica identidade única e 
intransferível.

Palavras-chave: Festa da Santa Cruz; Ouro Preto; Patrimônio Imaterial; Preservação.

Introdução
Este trabalho apresenta um estudo sobre a festa de Santa Cruz de Ouro Preto, 
MG, que ocorre todo ano, comemorada próximo ao dia da Invenção da Santa Cruz 
em 3 de maio. É realizada no bairro Antônio Dias, que constitui um dos primeiros e 
mais tradicionais bairros desenvolvidos em Ouro Preto durante seu descobrimen-
to e Minas Gerais. Trata-se de um patrimônio imaterial que perdura por 282 anos, 
sendo uma manifestação cultural de fé com r4aízes na colonização portuguesa. A 
comemoração ocorre por um período de três dias, com um conteúdo que abrange 
o enfeite de cruzes de madeira e do cruzeiro presente na Ponte dos Suspiros, pro-
cissões, missa em devoção e festas repletas de manifestações culturais típicas do 
bairro como: barracas, o tradicional amendoim – o qual origina o segundo nome 
da manifestação: Festa do Amendoim – o congado, o bloco Zé Pereira dos Lacaios 
e shows.

Justificativa
Tornar-se evidente como a festividade, a partir de uma crença, se desenvolve jun-
tamente com a cultura e o sítio histórico em que se insere, onde cada elemento 
justifica e embasa todos os tipos de patrimônio (material e imaterial), os tornando 
indissociáveis e únicos. É importante pontuar que da mesma forma que os mon-
umentos e conjuntos urbanísticos são caracterizados como patrimônio material 
por seu desenvolvimento histórico-cultural, o imaterial se desenvolve a partir das 
vivências e experiências específicas adquiridas em um determinado lugar. Logo, a 
festividade caracteriza-se como forma de aproximação e identidade de um grupo 
específico.

Objetivos
Visa-se aqui apresentar a forma como a Festa da Santa Cruz é planejada, estru-
turada, desenvolvida e realizada ao longo dos dias de sua comemoração. Pontuar 
e estudar os locais por onde se desenvolve e apresentar como a sua manifestação 
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interage com conjunto histórico no qual está inserida, e consequentemente, é in-
trínseca a ele. Propõe-se apresentar os atuais agentes que a realizam e a impul-
sionam. Busca-se tornar este escrito um meio de registro da festividade enquanto 
manifestação cultural de grande valor e seus costumes devocionais, caracteriza-
dos como uma solenidade tradicional de fé. Pretende-se buscar o pertencimento 
e o significado da festa em meio a comunidade visando perpetuá-lo.

Metodologia de desenvolvimento
Foram consultados diversos livros para a juntura de informações que viabilizas-
sem uma correta configuração de como foi a expansão histórica e territorial de 
Ouro Preto, de Antônio Dias e da Festa de Santa Cruz. Além de livros, buscou-se in-
formações complementares em repertórios virtuais como Fundação João Pinheiro, 
IPHAN, IEPHA, vídeos informativos e turísticos. Vídeos e fotos puderam ser aces-
sados através do contato com professores, pessoas relacionadas ao sítio históri-
co, moradores e agentes que promovem a manifestação cultural. Há também, a 
participação e vivência da festividade pela autora, visita in loco, dados coletados 
através de pesquisas em registros históricos municipais, Secretaria de Cultura de 
Ouro Preto e Arquivo Público Mineiro de Ouro Preto.

Contextualização Histórica

Conformação de Ouro Preto e do bairro Antônio Dias
Diversos estudos foram feitos a respeito de Ouro Preto ao longo do tempo, sendo 
controversa a atribuição de seu descobrimento. Sabe-se que múltiplas entradas e 
bandeiras foram organizadas, principalmente em São Paulo, em busca de recur-
sos para arcar com as despesas da colonização. Dentre elas destaca-se a primeira, 
de Fernão Dias Pais, que segundo Diogo de Vasconcelos (1948) desbrava o sertão 
do Rio das Velhas em 1677 encontrando grande riquezas em ouro e esmeraldas.

Após anos, com a informação de que Ouro Preto teria sido encontrado na região, 
Antônio Dias de Oliveira vai em busca das riquezas tão comentadas a pedido de 
Arthur de Sá. Após três meses de busca, em 24 de Junho de 1698, descobre as 
terras do ‘ouro preto’ acompanhado de Pe. João de Faria Fialho e pelos irmão 
Camargo. Assim apresenta Diogo de Vasconcelos (1948, p.187) o descobrimento:

No dia seguinte, alvorecendo, sexta-feira 24 de junho de 1698, os 
bandeirantes ergueram-se e deram mais alguns passos: todo o 
panorama estupendo do Tripuí, iluminado então pela aurora, rasgou-se 
dali aos olhos ávidos: e o Itacolomi, soberano da cordilheira, estampou-
se nítido e firme no cerúleo do céu, que a luz recamava de púrpura e 
ouro, de anil e rosas. Tomado o santo do dia, São João Batista foi o 
patrono da nova terra, vox clamantis in deserto; e essa voz, ressoando 
nos écos da solidão, despertou a natureza ouvindo a saudação do anjo: 
Ave Maria! Foi essa a madrugada em que realmente se fixou a era cristã 
das Minas Gerais. Estava descoberto o Ouro Prêto.

Formam-se os arraiais de Padre Faria e de Antônio Dias, sendo os primeiros de 
Vila Rica. No ano seguinte o do Ouro Preto, descoberto por Manuel Garcia. Na vi-
rada do século XVII para o XVIII desenvolvem-se novos arraiais de forma dispersa 
e desregulada. A região do ouro preto após muitos anos de lavra, com população 
heterogênea, variável e irrequieta, passa a ser denominada Vila Rica de Albuquer-
que em 1711, pela junção de dois grandes arraiais de Antônio Dias e de N.S. de 
Pilar que se destacaram pela grande atividade comercial (VASCONCELLOS, 1977, 
p.24 cf. VASCONCELOS, 1948, p.99).

Sabe-se que coube ao bandeirante a iniciativa da construção de uma capela ded-
icada a Nossa Senhora da Conceição, por volta de 1699. O rápido crescimento da 
população do arraial de Antônio Dias, que passara a fazer parte da recém-criada 
Vila Rica, exigiu a elevação de um novo templo. Assim sendo, em 1727 iniciou-se 
a construção da atual Matriz de Antônio Dias, cujo projeto é atribuído a Manoel 
Francisco Lisboa (IPHAN, S/D).
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A disposição do bairro configura-se em torno da matriz até os dias atuais, sua 
construção seguiu a regulamentação apresentada pela Constituição Primeira do 
Arcebispado da Bahia artigo de número 687, que determina:

Conforme direito Canônico, as igrejas se devem fundar, e edificar em 
lugares decentes, e acomodados, pelo que mandamos, que havendo-se 
edificar de novo uma Igreja parochial em nosso arcebispado, se edifique 
em sitio alto e lugar decente, livre de humidade, e desviado, quanto for 
possível, de lugares imundos, e sórdidos (apud TEIXEIRA, 2009, p.13).

Condiciona-se o tecido urbano nas proximidades da igreja, determinando um 
sistema de ruas e prédios em suas redondezas (MARX apud TEIXEIRA, 2009, p.13). 
A mesma encontra-se em local de grande visibilidade, ladeada por espaços livres 
para facilitar procissões ao seu redor. Em sua fronte delimita-se uma praça, que 
possibilitava não só a melhor visibilidade da construção, como também era anti-
gamente usada para sociabilização, na qual seus habitantes travavam contatos 
e realizavam as festas de caráter religioso. A conformação estruturada na época 
encontra-se até os dias atuais.

A exploração aurífera promoveu a reunião de grande número de pessoas advin-
das de diferentes culturas e regiões. Por isto, o culto à religião é desenvolvido com 
uma visão própria, diferente da apresentada pelos portugueses no início da colo-
nização, ainda que com uma grande força católica:

Assim, a devoção religiosa construiu-se a partir de experiências pessoais 
e de grupos e fundiu em si traços católicos, negros, indígenas e judeus 
propiciando um produto sui generis que passa pela ambigüidade, pelo 
hibridismo e ainda, por outras maneiras multifacetadas de devoção(...) 
(CARVALHO, 2005, p.4).

Logo, os arraiais se desenvolvem inicialmente sem classes e o povo se reúne em 
torno de suas capelas provisórias, criadas por irmandades únicas, instituídas em 
Minas Gerais pelo bispado do Rio de Janeiro. À medida em que ocorre o desen-
volvimento, e os ribeiros se organizam em vilas, a sociedade começa a se estrati-

ficar e seu componentes dividem-se em grupos, organizações próprias e formam 
novas irmandades e ordens terceiras, que eram congregadas em torno das ma-
trizes (VASCONCELLOS, 1977). Isto ocorre após o rei de Portugal recorrer à Roma a 
criação de um novo bispado para a colônia, que é efetivada em 1748 com a posse 
canônica do Bispo Dom Frei Manoel da Cruz, se tornando a sexta instituída no 
Brasil (ARQUIDIOCESE DE MARIANA, S/D).

Durante o período áureo da vila, com o centro administrativo desenvolvido, con-
stroem-se grandes obras públicas, dentre elas as pontes e os chafarizes, sabe-se 
que todas as obras de melhoramento na cidade foram realizadas num período 
compreendido entre 1740 e 1760, após o estabelecimento do centro administra-
tivo. O bairro possui três destes importantes de se destacar: a ponte de Marília 
possui a datação de construção em 1755; o chafariz do Passo em 1752 e o chafariz 
do largo de Marília em 1758 (VASCONCELOS, 1977).

Mapa representando a disposição dos primeiros arraiais de Ouro Preto.

Letícia Campos baseado no de Sylvio de Vasconcellos (1977, p.72.).
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Histórico da Festa: Devoção, Tradição e Realização
A festividade da devoção à invenção de Santa Cruz teve origem na Santa Cruz de 
Cristo, na qual Jesus foi supliciado em razão de sua condenação à morte pelos ro-
manos. Tal veneração tem fulcro, segundo a lenda, no encontro do santo lenho da 
Vera Cruz por Santa Helena, no Monte Calvário em 324, conforme o Dicionário da 
religiosidade popular do Frei Chico (2013).  As primeiras peregrinações, à procura 
da verdadeira cruz em busca de algum vestígio histórico de Cristo, foram realiza-
dos por Helena, mãe do imperador Constantino. Foi encontrada uma cruz em Je-
rusalém, considerada a original e seus fragmentos transformaram-se em relíquias 
sagradas espalhadas pelo mundo.

Segundo Varazze (2003, p.767), “a Exaltação da Santa Cruz é assim chamada 
porque neste dia a fé e a Santa Cruz foram especialmente exaltadas”. Toda cruz, 
ou todo cruzeiro, é memória da morte de Jesus. Em 1500, com a chegada dos por-
tugueses para colonizar as terras do Brasil, houve o erguimento de uma cruz e a 
celebração da primeira missa no dia 2 de maio. Seguindo o espírito das cruzadas 
e seu caráter evangelizador, denomina-se este novo lugar como Terra de Santa 
Cruz em 1501 (CARVALHO, 2005). A Santa Cruz é também celebrada com grande 
participação popular na sexta-feira santa e no dia da santa cruz.

De acordo com a devoção popular, a cruz foi enriquecida de significados, deixando 
de apenas ser marco de local de culto e símbolo da religião do império. Passa a 
ser utilizada como delimitação de local de sepultura, de culto às almas, amuleto 
contra as hostes demoníacas, males a animais domésticos e a propriedades par-
ticulares (CARVALHO, 2005). 

No século XVIII, nas cidades históricas, era comum colocar cruzes atrás das portas, 
em porteiras, currais, galinheiros, na beira das estradas, nas pontes e locais mais 
altos da cidade, como é o caso dos cruzeiros, com a finalidade de se defender con-
tra os perigos de doenças, conflitos familiares e malfeitores. Segundo a tradição 
mineira, Nossa Senhora passava beijando cada uma das cruzes enfeitadas conce-

dendo, a partir daí, as graças desejadas. Outro costume corrente naquele tempo 
era rezar a ladainha de Santa Cruz utilizando mil bagos de milho, passando-os 
um a um, de mão em mão ao redor de uma grande mesa dizendo: Jesus, Maria, 
José, minha alma Vossas é. Ali rezavam a seguinte ladainha: Arreda e afasta satanás, 
Porque essas almas não são suas. Ao dia de Santa Cruz Direi mil vezes Jesus (CARVAL-
HO, 2005).

Segundo Deolinda Alice dos Santos, no período da mineração as mulheres não po-
diam sair de casa e nem serem vistas. Tal fato, justifica a existência de janelas com 
treliças na cidade de Ouro Preto, para possibilitar que as mesmas observassem o 
movimento das ruas. Com a intenção de sair publicamente parar orar, vão até o 
primeiro Bispo de Mariana, Don Frei Manuel da Cruz e “pedem para rezar ao pé da 
cruz e nos oratórios das esquinas, pelo menos de 15 em 15 dias ou mensal, fazen-
do orações para evitar as intrigas e as brigas (COMUNIDADE..., 2016, 1 min. 6 s.).”

No bairro Antônio Dias a reza é feita na Ponte dos Suspiros, aos pés do cruzeiro 
ornamentado. A Festa conta com barraquinhas, fogueira, retretas e levantamento 
de mastro. Os fiéis soltam fogos e aproveitam a ocasião para praticar o bucóli-
co footing. A celebração ficou conhecida popularmente com duas denominações 
populares: “Festa da Ponte” e “Festa do Amendoim”. A primeira, por se tratar de 
uma festividade realizada sobre a ponte do Antônio Dias, a segunda devido ao 
grande número de vendedores de amendoim que acorriam à mesma.

A organização dos três dias de festividade mobilizava uma grande quantidade de 
pessoas pertencentes à comunidade que desempenhavam os papéis necessários 
para cuidar do trabalho de produção, desenvolvimento e arrecadação de recursos 
necessários para o financiamento da festa. Em vários anos a festa era comemora-
da com eventos referentes ao dia do trabalhador, pela proximidade com o feriado 
de primeiro de maio que antecedia o dia solene da Festa de Santa Cruz. Segundo 
Antônio Lobo Leite o dia primeiro era reservado para os preparativos realizados 
pela comunidade e o dia dois era o dia mais ativo da festa, contendo muitas at-
rações e a ponte já se encontrava enfeitada com diversos adornos. Não haviam 
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barraquinhas no Largo, por solicitação dos festeiros, o que facilitava a realização 
do ‘footing’. Afirma que:

nesse dia sempre uma banda de música, a banda de música tocava 
umas músicas modernas e tinha o ‘footing’. Não tinha barraquinha pra 
atrapalhar a ponte não, não tinha nenhuma barraquinha, por que a 
barraquinha atrapalha o ‘footing’. Vinha namorado vê as moças pra lá, 
os rapaz pra lá, e tal, outros vinham pra cá. Aquele vai-e-vem: seguir, 
fazer a volta na ponte, ouvi a banda de música, o vai-e-vem sabe, até lá 
adiante, tomava a ponte toda, até lá adiante. Os que não gostavam de 
fazer o “footing” sentavam na ponte (IEPHA, 2009, p.2).

Afirma-se que tradicionalmente o cruzeiro e a ponte eram lavados e, em seguida, 
enfeitava-se a Santa Cruz com papel de seda e serpentina. Eram adicionados pon-
tos de luz onde se “fazia um cordão de negativo e positivo” com luzes penduradas 
em todo o local da celebração. A iluminação era composta por dois fios com os 
abajures pendurados, em uma altura proporcional à escala do festeiro: “E não 
era alto não, não era alto não, era uns dois metros e pouco de altura, mas lembro 
que ficava clarinho mesmo chão. Hoje não pode pôr porque senão caminhão vai, 
caminhão de três metros de altura arrebenta tudo (IEPHA, 2009, p.2)”.

Para dar ênfase à festa realizava-se um ofício de Nossa Senhora na cruz. Era feito 
um altar onde se colocavam castiçais. Era composto sempre por quinze pessoas 
que o cantavam todas as noites por aproximadamente uma hora e meia. Para o 
ofício de Santa Cruz geralmente semeava-se areia branca na extensão de toda a 
ponte.

Preliminarmente a missa em devoção à Santa Cruz era realizada na ponte, mas al-
guns anos depois, já no século XX, a Cúria proíbe a realização e institui a realização 
na Igreja de Nossa Senhora da Conceição com a justificativa da mesma estar local-
izada muito próxima à ponte (IEPHA,2009).

Missa realizada ao pé de Santa Cruz no ano de 1929.

(Fotografia: Luiz Fontana, 1929. Acervo Universidade Federal de Ouro Preto.)

Dado este fato, a celebração passa a ser realizada no templo citado, cerca de 11 
horas da manhã do dia 03 de maio, e a procissão da bandeira de Santa Cruz efetu-
ada à noite. Antônio Lobo Leite conta que o préstito se iniciava da seguinte forma: 
“geralmente saía de uma dama, de uma moça que fora eleita para ajudar a festa, 
uma eleição... só escolhia uma moça pra ajudar na festa, e a bandeira saía da casa 
dela, com a que saía e a outra que ia tomar a posse, seguravam de um lado e de 
outro, e a banda de música tocava atrás (IEPHA, 2009, p.2)”. No final do cortejo 
o mastro era erguido, contendo o ano de início (1735) e o ano em que a festa se 
realizava, e os participantes ficavam à espera da queima dos fogos de artifício. O 
relato de um festeiro exemplifica os tipos que eram produzidos especialmente 
para a festividade:

“Os foguetes de artifício eram feitos manual, não tinha dranino, era feito 
“foguete de rabo” que chamava. Tinha as “coroas”, era um pau assim e 
punham uma coroa assim, coroa de pólvora. Ela girava, girava, girava 
e quando apanhava força na giração, subia nas alturas, subia muitos 
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metros, subia alto mesmo. (Shhh) toda vida. Quando chegava lá no fim 
ela estourava, estourava e soltava “lágrimas”, verde, amarelo, soltava 
aquelas lágrimas, chamava “foguete de lágrimas”, essa era a coroa. 
E tinha a “roda” também, a “roda” constituía uma madeira assim, e 
punha a roda assim, fogo nela e ela rodava, rodava ali, era artifício né? 
No dia três, apresentava a estampa grande de Santa Cruz. E como? Ela 
era enrolada assim, enrolada sabe, com fio de pólvora e lá do meio da 
ponte saía uma pombazinha num arame, tudo feito em arte, a pomba 
de pólvora também, ela era pomba mesmo, mas dentro dela era tinha 
pólvora. Ela saia no arame, voando no arame assim, ia lá adiante, 
quando ela chegava lá ela estourava e punha fogo no estopim, e o 
estopim pegava no quadro que tava enrolado, descia e desenrolava... 
(IEPHA, 2009, p.2)”

A queima de fogos não é mais realizada assim como algumas brincadeiras, como 
pau-de-sebo, sendo substituídas por outras intervenções culturais ao longo dos 
anos. Os relatos recolhidos pelo IEPHA (2009), apresentam outras alterações sofri-
das pela festa, onde os tipos de apresentações musicais foram se diversificando e 
modificando para acompanhar as mudanças de gosto do público.

Antigamente não havia intervenção ou incentivo do poder público o que tornava o 
caráter da festa mais intimista, incentivando os membros da comunidade a serem 
mais ativos e engajados para arrecadação de verba e execução de atividades. Os 
cidadãos faziam as listas de auxílio na rua, todos contribuíam com um pouco para 
a festa de Santa Cruz e assim se formava o capital para comprar ornamentações 
e contratar atrações culturais. A festa era muito valorizada por ser uma iniciativa 
popular e privada (IEPHA, 2009). Ao passar dos anos o número de participantes 
diminuiu gradativamente.

Descrição da manifestação cultural
Realizou-se um estudo comparativo dos programas encontrados e, a partir desses 
referenciais, foi possível traçar o que que não mais ocorre, o que se modificou e 
o que permaneceu. A celebração possui um caráter mutável, assim como o gosto 

da população à medida que também se modifica o espaço urbano, o tempo e as 
gerações. Para o desenvolvimento da descrição da manifestação cultural na atual-
idade, foram levantadas, principalmente, as atividades realizadas nos dois últimos 
anos de acordo com referenciais e a vivência da própria autora.

A Festa de Santa Cruz 
As atividades de preparação são iniciadas em abril, buscando instituições que co-
locarão barracas, buscando atrações e promovendo a movimentação da comu-
nidade para o período em que se realizam oficinas de enfeite de cruzes com cri-
anças de escolas próximas, com a finalidade de promover e difundir a celebração 
para as novas gerações, se tornando uma medida desenvolvida pela AMADIAS 
(Associação de Moradores do Antônio Dias) para realizar de forma prática a ed-
ucação patrimonial no bairro. As atividades da celebração são iniciadas com a 
ornamentação do cruzeiro presente na “Ponte dos Suspiros” do Antônio Dias, do 
largo de Marília de Dirceu e a colocação das cruzes previamente enfeitadas nas 
portas das casas por onde passam as procissões. “As apresentações musicais e 
intervenções culturais iniciam-se na quinta-feira anterior ao final de semana da 
festa (IEPHA, 2009, p.2)”.



4368 4369

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Cruz ornamentada pela comunidade no ano de 2011.

Acervo Deolinda Alice dos Santos.

O período de realização é tradicionalmente de três dias, iniciando-se no dia pri-
meiro de maio, Dia do Trabalhador, até o dia três, Dia da Invenção da Santa Cruz. 
Devido ao fato de a festa ser realizada em espaço público e aberto, a realização 
está condicionada ao clima e sujeita a modificações. Independentemente deste 
fato a tradição da reza ao pé da cruz é mantida no dia destinado a ela. Como é 
possível exemplificar com o que ocorreu no ano de 2016, ocorrendo no final de 
semana dos dias 29, 30 e 31 de abril, semana anterior à da data tradicional. 

A festa de Santa Cruz é composta por programações religiosas e culturais. As práti-
cas devocionais são compostas por missas e terços na Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, do Ofício aos pés da Santa Cruz, na ponte do Antônio Dias (IEPHA, 
2009). As festivas são realizadas todos os dias e se dividem em shows, espetáculos 

teatrais, causos, leilões, barraquinhas de culinária típica e outras manifestações 
culturais apreciadas pela comunidade, como a apresentação do bloco do Zé Perei-
ra Mirim e rodas de capoeira.

A programação da sexta-feira se inicia no Largo Marília de Dirceu com a abertura 
das barraquinhas no início da noite que oferecem para venda comidas típicas, 
como caldos, quentão, canjica doce e canjiquinha, amendoim torrado e pipoca. 
Permanecem até o último dia do evento e a renda obtida é destinada à entidades 
participantes como Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e Santa 
Efigênia do Alto da Cruz. A partir da organização e participação das entidades é 
possível levantar fundos para projetos e iniciativas culturais exercidas durante o 
ano.

O sábado possui maior número de entretenimentos por abranger os períodos 
de tarde e noite. As atrações do entardecer abrangem atividades direcionadas ao 
público juvenil da comunidade disponibilizando-se brincadeiras populares infantis 
e finalizada com a apresentação do Zé Pereira Mirim. A folia noturna é acompan-
hada da presença de shows e leilões em seus intervalos.

Há uma feira de produtos agrícolas realizada todos os domingos pela manhã e 
é mantida no período da festa. Por isso, as intervenções culturais voltam a ser 
realizadas no período da tarde. No início da noite é executada a missa em louvor 
à Santa Cruz na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, seguida pelo Ofício aos 
pés da Santa Cruz. A noite e o período festivo é encerrado com shows e leilões de 
prendas.

A celebração à Santa Cruz é realizada todo o dia 03 de maio, impreterivelmente. É 
composta pela procissão, reza do ofício de Santa Cruz e o levantamento da ban-
deira. Os Mordomos do ano, sempre membros da comunidade, recebem os devo-
tos em sua residência e ali realizam orações.

A procissão inicia-se em seguida e segue acompanhada do cortejo da “Guarda 
de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz” e 
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da banda “Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores”. Os Mordomos vão à 
frente e são responsáveis pelo transporte dos bens solenes: a coroa e a bandeira 
de Santa Cruz.

Cortejo pelo bairro Antônio Dias, coroa e bandeira à frente.

(Fotografia: Acervo Deolinda Alice dos Santos, 2013.)

O destino é a Ponte dos Suspiros, onde é realizada a reza do Ofício de Santa Cruz 
aos pés do cruzeiro que se encontra enfeitado e assistido por um pequeno altar. 
O ofício cumprido pelos devotos em devoção à Santa Cruz é apresentado a seguir:

Deus Todo Poderoso, que sofreste a morte na madeira sagrada, por 
todos os nossos pecados, sede comigo Santa Cruz de Jesus Cristo, 
compadecei-vos de nós, Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos de 
mim. Santa Cruz de Jesus Cristo sede a minha esperança. Santa Cruz 
de Jesus Cristo, afastai de mim a arma cortante. Santa Cruz de Jesus 

Cristo, derramai em mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai 
de mim todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o 
caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos acidentes 
temporais e corporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, vos adoro para 
sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que o espírito maligno e 
infalível se afaste de mim. Conduzi-me, Jesus, à vida eterna. Amém, por 
todos e em todos os séculos dos séculos. Amém (SENAC, s/d).

Logo após, como encerramento da celebração solene, há o levantamento da ban-
deira de Santa Cruz no Largo Marília de Dirceu e os devotos ali permanecem para 
a realização do ‘footing’, assistir aos shows e degustarem as comidas oferecidas 
pelas barraquinhas.

Relação com o lugar, bens móveis e integrados e outras 
manifestações culturais
A festa é realizada a partir da devoção da comunidade, de sua vivência social e 
urbana. Devido a este fato, ela está diretamente ligada a outros bens, materiais 
e imateriais, que lhe dão suporte. Podemos citar como bens móveis integrados à 
festa a bandeira, o mastro e a coroa. As manifestações culturais interligadas mais 
frequentes são as bandas militares e devocionais, podendo-se citar a Guarda de 
Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz e 
a banda Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores que acompanham os 
cortejos; o Zé Pereira Mirim que se apresenta no Largo Marília de Dirceu. Além das 
manifestações culturais agendadas e programadas para a festividade, costumam 
ocorrer outras, sem prévio aviso, de acordo com a apropriação da comunidade no 
espaço, como rodas de capoeira, rodas de ‘causos’ e outras atividades.

A prática imaterial associada à celebração é a reunião de oficinas para realização 
de enfeites em cruzes em madeira, que posteriormente são afixadas nas portas 
das casas (IEPHA, 2009). Esse costume estende-se ao enfeite do cruzeiro da Ponte 
dos Suspiros e à ornamentação da festa em geral, que mobiliza e envolve a comu-
nidade.
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O sítio histórico do Largo é apropriado e dá suporte para a interação social, onde 
moradores partilham costumes, crenças e gostos em comum. Cria-se um local 
de encontro, como afirma Celmar em entrevista: “Além do mais, essa é a opor-
tunidade de encontro né, a gente vive aí uma dificuldade tão grande no Brasil 
ultimamente e a gente precisa valorizar esses ambientes de encontro entre a co-
munidade e de ocupação saudável dos espaços públicos” (ENTREVISTA..., 2016).

Os monumentos tornam-se suportes físicos para desenvolvimento de expressão 
cultural. A ponte recebe um caráter sagrado, onde realiza-se o Ofício em devoção 
à Santa Cruz. A Matriz Nossa Senhora da Conceição acolhe terços e missa. O Cha-
fariz do Largo de Marília compõe o palco, recebendo iluminação diferenciada, para 
favorece-lo.

É importante ressaltar que se trata de uma paisagem cultural com grandes 
riquezas histórico-culturais que carrega consigo referenciais que se interligam 
com a celebração e a justificam.

Deolinda Alice dos Santos afirma que a tradição não corre o risco de se extinguir, 
são ministradas disciplinas de educação patrimonial em escolas – Escola Municipal 
Monsenhor Joao Castilho Barbosa e Escola e Estadual Marília de Dirceu – e oficinas 
de ornamentação de cruzes (COMUNIDADE..., 2016). A iniciativa de apresentar às 
novas gerações o processo histórico-cultural da cidade e, principalmente, da co-
munidade é de suma importância para a perpetuação dos bens culturais imateri-
ais. Além disso, garante e reafirma o pertencimento e aproximação da juventude 
com o material, tanto monumental quanto o sítio urbano.

 Essa manifestação de fé constitui parte da vivência e dinâmica cultural do bairro 
Antônio Dias. Há a apropriação dos agentes participantes dos bens culturais como 
um todo. A festa torna-se não só uma devoção secular renovada a cada ano, mas 
também momento marcado para interação, encontro e comunicação dos mora-
dores. 

Torna-se importante ressaltar que ao se tratar de patrimônios imaterial e material 
não há como desassociá-los, uma vez que coexistem de forma intrínseca. O pat-
rimônio material só é um bem à medida que é constituído de significado cultural 
para uma determinada população. Por isso, Ouro Preto se caracteriza por um pat-
rimônio arquitetônico e urbanístico em sua riqueza em sua natureza histórico-cul-
tural. Da mesma forma, a Festa de Santa Cruz se caracteriza por um bem imaterial 
à medida que se relaciona com o espaço em que é realizada, com os monumentos 
e principalmente com a grande crença e a fé da comunidade. A respeito da relação 
entre o físico e o simbólico é possível citar:

Quando se fala em patrimônio imaterial ou intangível, não se está 
referindo, propriamente, a meras abstrações, em contraposição a bens 
materiais, mesmo porque, para que haja qualquer tipo de comunicação, 
é imprescindível suporte físico. Todo signo (e não apenas os bens 
culturais) tem dimensão material (o canal físico de comunicação) e 
simbólica (o sentido, ou melhor, os sentidos) – como duas faces de uma 
moeda. (FONSECA, 2005, p.191 apud TELLES, 2010, p.125).

Portanto, a festa se despiria de seus significados caso se deslocasse de seu local 
de realização, se modificaria e se tornaria outra forma de manifestação. Como ex-
emplo, podemos citar diferentes locais em que são executadas a mesma manifes-
tação e a fazem de sua forma particular e singular, assim como em Antônio Dias.

Identificação dos agentes
Os agentes que promovem a festa são principalmente os moradores do bairro 
Antônio Dias, onde a AMADIAS toma frente da organização arrecadando recursos 
e recebendo apoio de instituições públicas municipais. A Prefeitura de Ouro Preto 
auxilia a organização do evento, e algumas de suas secretarias contribuem com a 
contratação dos serviços de palco, luz, som e bandas. A FAOP contribui cedendo o 
espaço para realização de reuniões da comunidade, para oficina de ornamentação 
de cruzes e dando suporte para o que a comunidade solicitar assim como o Clube 
Zé Pereira dos Lacaios, mantido e desenvolvido pela comunidade, que fornece sua 
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sede não só para reuniões como também para guardar os bens integrados (coroa, 
mastro, bandeira) durante o ano. A partir da arrecadação dos festeiros, o comércio 
local contribui com uma parcela da renda e dando apoio (COMUNIDADE..., 2016).

Conclusão
Deste modo, diante de todo o estudo e levantamentos aqui realizados, faz-se mis-
ter ressaltar a importância histórica, cultural e principalmente devocional da Festa 
de Santa Cruz. A fim de se despertar nos órgãos defensores do patrimônio, bem 
como na comunidade, o sentimento de pertencimento e identidade, não só ao 
referido festejo como também ao monumento. Têm-se o objetivo de se instaurar, 
de forma contundente e eficaz, a educação patrimonial para promover a proteção 
tanto do bem arquitetônico e cultural quanto da celebração religiosa.

Ao estudar como a comunidade do bairro Antônio Dias interage com seu espaço 
urbano durante o período festivo – realizando procissões que se deslocam da casa 
dos Mordomos até a Ponte do Antônio Dias, o ofício aos pés da cruz e a festa 
no Largo de Marília – podemos observar como o morador se apropria dos bens 
materiais como suportes e extensões de sua manifestação de fé. A festividade é 
indissociável de seu sítio histórico, uma vez que a existência de ambos é correla-
cionada e interdependente.

Devido às modificações que ocorreram ao longo dos anos, tanto culturalmente 
quanto socialmente a festa acabou se tornando, para muitos, apenas uma man-
ifestação de cunho meramente festivo, de encontro e interação, diminuindo sua 
real conotação sagrada e religiosa. Tal fato deve-se não só à perda da memória e 
da passagem entre gerações, mas também à diminuição da população atuante e 
participante e à assistência pública sem o correto apoio e incentivo direcionado a 
políticas públicas de propagação dessa manifestação. É imprescindível desenvolv-
er medidas de educação patrimonial mais abrangentes para garantir e reafirmar 
os princípios e objetivos desse bem imaterial e sua perpetuação.

Para tanto, é vital a abordagem dos sentidos sociológico, cultural e histórico da 
manifestação religiosa, com uma comissão interdisciplinar junto à comunidade, 
buscando desenvolver um dossiê de registro completo para ser apresentado ao 
COMPATRI e assim garantir o registro deste bem imaterial no Livro de saberes e 
celebrações de Ouro Preto.

Torna-se necessário realizar e executar propostas consistentes de salvaguarda 
para garantir a preservação deste bem. Mesmo já existindo medidas realizadas 
pela comunidade junto às escolas, é importante efetuar dinâmicas, oficinas, car-
tilhas direcionadas à educação patrimonial, atualizar os registros pré-existentes, 
como mídias digitais.

Propõe-se um dossiê mais aprofundado a respeito da temática abordada e o reg-
istro deste bem imaterial junto ao IPHAN. Esse estudo será utilizado como em-
basamento fortalecedor para isto, como também, para a proposta de um plano de 
preservação para o conjunto histórico do bairro Antônio Dias, principalmente os 
locais onde a manifestação cultural possui maior atividade e é o suporte material 
para a festa: Ponte dos Suspiros, Largo de Marília e áreas próximas. Este plano de 
preservação é a proposta a ser realizada em uma próxima etapa, assim como o 
desenvolvimento de um projeto de restauração para a estrutura urbana do bairro.
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RESUMO
A terra é utilizada como elemento construtivo há aproximadamente 9.000 anos, 
estimando-se que 1/3 da população mundial ainda vive em casas construídas 
empregando a terra. No âmbito brasileiro, a técnica foi trazida pelos portugueses 
durante a colonização e no estado de Minas Gerais há predominância da técnica de 
pau a pique e adobe, utilizadas tanto nos edifícios residenciais quanto nos religiosos. 
Além dessas técnicas, é possível encontrar edifícios construídos com a técnica taipa 
de pilão e com o acabamento de tinta à base de terra. O programa saberes da 
terra, atuante desde 2011, propõe o resgate dessa arquitetura vernácula – aquela 
que utiliza elementos locais, como a terra – por meio de oficinas teóricas e práticas 
subdividas nas seguintes etapas: observação, sensibilização de valores, memorização, 
apropriação e disseminação. Realizadas na rede de ensino, museus e comunidade de 
São João del-Rei e região, espera-se conscientizar e disseminar essa técnica milenar e 
discutir acerca da educação patrimonial.

Palavras-chave: Tinta de Terra; Adobe; Educação Patrimonial; Arquitetura Vernácula.
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1. Introdução
A Revolução Industrial, além de trazer mudanças nos meio de produção, modificou 
também a produção arquitetônica e o uso dos materiais. O aço, o vidro e o concre-
to são introduzidos de forma massiva como materiais construtivos por acelerarem 
o processo da construção. E, desde então, as técnicas tradicionais construtivas 
com terra ficaram marginalizadas na construção civil. Porém, essa técnica milenar 
é empregada há cerca de 9.000 anos (Minke, 2015, p. 13) e aproximadamente um 
terço da população mundial ainda vive em construções que utilizam a terra como 
material construtivo. Utilizada para além da construção de residências, a terra foi 
empregada em edifícios religiosos, institucionais e também grandes ícones do 
patrimônio mundial, a saber, a Muralha da China e as pirâmides de Teotihuacán, 
localizada na zona arqueológica da Cidade do México.

A utilização da terra como elemento construtivo no Brasil ocorreu juntamente 
com a chegada dos portugueses, que iniciaram aqui o processo de ressignificação 
da identidade brasileira, com os saberes, modo de vestimenta e fala, por exemp-
lo. Em São Paulo há predominância da técnica de taipa de pilão, já no estado de 
Minas Gerais, o pau a pique é mais encontrado. Além dessas duas técnicas, a terra 
é utilizada na produção de adobe – tijolo cru feito manualmente, como também, 
na de tinta à base de solo.

O município de São João del-Rei, inserido em uma região histórica de Minas Gerais, 
são facilmente encontradas construções feitas a partir das técnicas que utilizam 
a terra como matéria prima. Tais construções que englobam usos residenciais, 
comerciais e institucionais, constituem o que chamamos de patrimônio históri-
co-cultural. Pode-se citar, como exemplo, o Solar da Baronesa, que possui vedação 
tanto em adobe quanto em pau a pique (taipa de mão); a Casa Bárbara Heliodo-
ra, de paredes predominantemente de adobe; e o Museu Regional de São João 
del-Rei, também em sua maior parte em adobe. Segundo dados cronológicos, so-
mente após a Segunda Guerra Mundial, os monumentos de arquitetura vernácu-
la tomaram espaço como Patrimônio Histórico pela Comissão dos Monumentos 

Históricos. Antes disso, eram constituídas como Patrimônio somente três grandes 
categorias: remanescentes da Antiguidade, edifícios religiosos da Idade Média e 
alguns castelos (Choey, 2001, p. 282).

Edward Tylor (1871) apud Laraia (1932, p. 26) define cultura como:

“Tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade” Edward Tylor (1871) apud Laraia (1932, p. 26).

A partir dessa perspectiva, Tylor, opõe o entendimento de cultura até aquele mo-
mento de que é algo inato e biológico, para o aprendizado. Além disso, proporcio-
na englobar o patrimônio histórico-cultural como parte dessa cultura, pois essas 
construções são resultantes dos saberes passados entre gerações parte de uma 
sociedade.

De acordo com o levantamento realizado na primeira edição do Programa Sa-
beres da Terra, em 2011, a maioria dos cidadãos da cidade de São João del-Rei não 
possuem conhecimento acerca dessas técnicas tradicionais construtivas e no que 
tange a respeito de patrimônio. Dessa forma, faz-se necessário o resgate dessas 
que são intrínsecas à nossa cultura.

O Programa Saberes da Terra, extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), tem como objetivo norteador 
atuar, por meio da educação patrimonial, disseminando o conhecimento acerca 
da arquitetura vernácula e da bioconstrução, ou seja, aquela que utiliza materiais 
locais – como a terra – para a construção, com foco nas técnicas do adobe e tinta 
à base de solo, além de outras, por meio de oficinas teóricas e práticas, assim 
como, na elaboração de artigos, cartilhas e participação em eventos acadêmicos 
da temática. Pretende-se dessa maneira, resgatar os saberes populares e consci-
entizar a população a usar outras técnicas construtivas marginalizadas no merca-
do e também na preservação do patrimônio histórico e na bioconstrução.
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1.2 Técnicas Construtivas Tradicionais
A partir da quinta edição do Programa, no ano de 2015, o público-alvo se estendeu 
para além dos alunos da rede de ensino e moradores do município sanjoanense, 
atingindo pessoas das cidades próximas, como Nazareno, Tiradentes, Sete Lagoas, 
Lagoa Dourada, Divinópolis, entre outras. Em todas as práticas foram desenvolvi-
das atividades relacionadas à arquitetura vernácula e bioconstrução, que possi-
bilita a construção de ambientes sustentáveis por meio do uso de materiais de 
baixo impacto ambiental, adequação da arquitetura ao clima local e tratamento 
de resíduos.

Nas oficinas organizadas pelo Programa Saberes da Terra são abordados o adobe 
e a tinta à base de terra, além da taipa de pilão, do hiperadobe, entre outras. Des-
de a quinta edição (2015/2016), a maior parte das oficinas de capacitação realiza-
das foram de tinta, devido à facilidade de encontrar a terra adequada na região de 
São João del-Rei e a aplicabilidade no cotidiano.

O adobe é um tijolo cru feito manualmente com terra, areia, esterco seco, palha 
ou capim seco e água, moldado em formas retangulares. Para chegar ao ponto 
adequado da massa, coloca-se uma pequena quantidade na mão e ao virar a pal-
ma da mão para baixo, ela deve resistir à gravidade por mais de cinco segundos. 
As formas são envoltas com areia – para ajudar na retirada do tijolo – e em segui-
da, coloca-se a massa nas formas feitas de madeira ou metal, pressionando ao 
máximo para que o ar da massa possa sair completamente e assim garantir que 
o bloco não trinque e que aumente sua compactação e a resistência. O tijolo é, 
então, retirado da forma e colocado na sombra e protegido das intempéries para 
a secagem durante um intervalo de quinze a vinte dias.

A terra é composta por três tipos de grãos – areia, silte e argila – e a quantidade 
presente desses grãos caracterizam o tipo de solo. O primeiro grão é o de maior 
granulometria; o segundo, mediana; e por fim, o terceiro, de menor granulome-
tria. Para a confecção da tinta à base de terra é indicado a utilização de uma terra 

com maior quantidade de silte para garantir qualidade, aderência, trabalhabili-
dade e coloração. No caso de tintas produzidas com terras mais argilosas, a apli-
cabilidade se torna dificultosa, já que há a formação de blocos na superfície, e a 
segunda demão repuxa a primeira; e com as terras mais arenosas, o resultado 
após a pintura é uma superfície de textura áspera, a qual perderá rapidamente 
sua coloração por abrasão ou exposição às intempéries.

A fim de se fazer uma avaliação da composição da terra in loco, verifica-se que a 
terra mais siltosa é aquela que apresenta uma textura de talco; diferentemente 
da argilosa, que deixa uma coloração e tem forte aderência à pele; e da arenosa, 
que facilmente escoa pelos dedos das mãos. Após a verificação da qualidade da 
terra, coleta-se os torrões. Normalmente, essa etapa ocorre em taludes de estra-
da ou nos fundos de quintal. É importante ressaltar que quanto menos úmida 
está a terra, maior é a facilidade de coleta e de posterior tratamento. Em seguida, 
é necessário fazer o processo de peneiração, a fim de se retirar restos orgânicos 
e deixar a terra o mais uniforme possível, desfazendo os aglomerados de grãos. 
A última etapa consiste em adicionar à terra, água e cola PVA nas proporções de 
1:1:1/2, respectivamente.

A tinta à base de terra, da maneira como é confeccionada atualmente, derivou 
da técnica do barreado – terra e água – muito utilizada no Brasil durante o século 
XIX. Porém, essa técnica não possui boa aderência em alvenaria cerâmica, a qual 
é uma das mais utilizadas na construção de residências atualmente no país. Após 
a realização de estudos, chegou-se à conclusão que para melhor aderência e du-
rabilidade poderia adicionar-se a cola PVA à tinta de terra (Cardoso, 2015, p. 2). 
Há também a possibilidade de utilizar ligante mais natural, como o grude feito à 
base de água e maisena, porém a durabilidade é menor e é necessário usar maior 
quantidade se comparado a cola. E, assim como a tinta industrial, ela pode ser 
aplicada tanto em paredes internas quanto externas, em madeira ou papel e têm 
durabilidade de cerca de cinco anos se produzida da maneira correta.
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2. Metodologia
A metodologia aplicada no Programa Saberes da Terra objetiva além da educação 
patrimonial, o estreitamento dos laços entre a academia e população regional, de 
maneira a existir uma troca de conhecimentos e informações de ambas as partes. 
As atividades desenvolvidas auxiliam na quebra de pré-conceitos que rodeiam a 
arquitetura vernácula e a utilização da terra como elemento construtivo, além de 
estimular o contato direto de crianças e adultos com essa matéria. Nesta edição 
foi proposta a divisão das atividades em dois momentos: a parte teórica com apre-
sentação em formato de slides e amostras para exemplificação, seguido de dis-
cussão. A segunda parte composta pela prática do conhecimento adquirido ante-
riormente por meio de oficinas para confecção de adobe e tinta de terra.

Para compreender o processo que perpassa a teoria à prática das atividades 
desenvolvidas no Programa Saberes da Terra, dividiu-se as oficinas em seis mo-
mentos que são apresentadas a seguir:

2.1. Observação
Primeiramente é apresentado o Programa Saberes da Terra, o histórico e o uso 
da terra como material construtivo e a aplicação na realidade local. Tal apresen-
tação permite ao cursante identificar construções na cidade que possivelmente 
utilizaram dessas técnicas. É recorrente que as construções do período colonial 
sejam citadas, sendo a oportunidade para abordar e ressaltar a importância do 
patrimônio e sua conservação. Feita as considerações iniciais, é detalhado o pro-
cesso de fabricação do adobe e da tinta à base de terra.

2.2. Sensibilização aos valores
No decorrer da roda de discussão, é pautada a importância da autoconstrução 
e do sentido de pertencimento ao lugar para materializar o genius loci (espírito 
do lugar) por meio das vivências no espaço construído. A reprodução prática das 

técnicas como etapa integrante do processo de construção, proporciona muito 
além do conhecimento dos materiais e mão de obra ou custo, expõe a importân-
cia do resgate cultural e troca de saberes.

As atividades desenvolvidas são de caráter interdisciplinar, envolvendo a arquite-
tura, filosofia, história, ciência dos solos, meio ambiente, artes, dentre outros. A 
partir disso, questiona-se a os meios de produção da construção civil e os impac-
tos que causam no meio ambiente.

2.3. Memorização
É de suma importância a fixação dos saberes adquiridos e transferidos num ex-
ercício prático. Por isso, após o primeiro momento de conversa e troca de con-
hecimentos sobre as técnicas, patrimônio, herança familiar e experiências, são 
realizadas oficinas práticas de adobe e tintas à base de terra. A vantagem de a 
realização majoritária ser com crianças, é que elas aprendem desde cedo sobre as 
tradições construtivas e sua aplicação, instigando os adultos ao seu redor a testar 
as técnicas apreendidas. Além disso, todo o material produzido pode ser levado 
para casa.

2.4. Apropriação
Reconhecimento do coletivo, envolvimento afetivo, capacidade de apropriação, 
sentimento de pertencimento às tradições, valorização do bem cultural e sua 
preservação são conceitos alicerce do programa, o qual trabalha com ensinamen-
tos de técnicas construtivas tradicionais à sociedade. Fazer parte do processo de 
construção e entendimento de parte da história pretende despertar nos partici-
pantes das oficinas todos os conceitos supracitados.
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2.5. Disseminação
O último estágio ocorre para além oficinas em dois âmbitos: o primeiro consiste 
no próprio participante, o qual se torna agente disseminador após apreensão das 
discussões e entendimento na prática, e, por isso é apto a repassar tais infor-
mações a terceiros, principalmente entre as pessoas mais próximas de seu círculo 
social, como familiares e amigos.

O segundo âmbito trata-se de táticas desenvolvidas pelo Programa, como a pro-
dução de materiais para divulgação geral do trabalho. Entre eles estão os artigos, 
cartazes, camisetas, adesivos, e participação em eventos acadêmicos para dissem-
inação da temática. Além disso, todas as atividades são fotografadas para registro 
e divulgadas em meio online via facebook.

3. Resultados e Discussão
A edição do Programa Saberes da Terra em 2016 e 2017 contou com a participação 
de duas bolsistas e vinte e cinco voluntários, entre alunos do curso de arquitetura 
e filosofia. Foram realizadas vinte e cinco ações envolvendo a comunidade e cinco 
apresentações em eventos acadêmicos, além das reuniões quinzenais entre bol-
sistas, voluntários e orientador.

Por meio de fotografias, divulgação online e lista de presença, são feitos os regis-
tros das oficinas. Estima-se que cerca de 1000 pessoas foram alcançadas por meio 
delas ou por visualização dos conteúdos virtuais. Além das fotos, foram postadas 
em meio online matérias e referências sobre as técnicas da arquitetura vernácula, 
possibilitando dessa forma que mais pessoas tivessem acesso à essa temática.

Como material gráfico de divulgação, foram confeccionadas camisetas, facilitando 
a identificação dos membros e a difusão do Saberes da Terra; e uma cartilha dis-
tribuída aos participantes das oficinas, a qual possui o resumo do uso da terra na 
construção civil e, também, o passo a passo de cada técnica.

Dentre as atividades realizadas com a comunidade, merecem destaque as se-
guintes:

• Oficina de Bioconstrução em Sete Lagoas (2016): realizada em parceria com 
o “Guayi Grupo de Agroecologia” na Universidade Federal de São João del-Rei 
– Campus Sete Lagoas, os participantes do Programa Saberes da Terra min-
istraram oficinas teóricas e práticas sobre adobe e tinta de terra (Imagem 1);

• II Encontro Mineiro de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Rural (EMIDE-
SUR – 2016): pelo segundo ano consecutivo, o programa participou do EMIDE-
SUR, e em parceria com o PIPAUS (Programa Interdisciplinar de Pós-Gradu-
ação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade/UFSJ, ministrou uma oficina 
sobre tinta de terra, no qual foi pintado um dos muros no prédio REUNI do 
Campus Tancredo Neves (CTan-UFSJ). Essa atividade proporcionou maior vis-
ibilidade ao Programa, pois a pintura foi realizada em um local frequentado 
por docentes, funcionários e discentes da UFSJ. Por consequência, recebeu-se 
convites para pintura em outros locais (Imagem 2);

• Museu Padre Toledo – Tiradentes/MG (2016): Desde o início das atividades do 
Programa, são realizadas oficinas no Museu, com crianças e adultos. Nesta 
oficina, foi ensinado a tinta à base de terra para 26 alunos, entre 10 e 12 anos, 
da Escola Marília de Dirceu em Tiradentes/MG;

• V Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ (SACAU 2017): 
Apresentação do Programa Saberes da Terra para os estudantes do curso de 
Arquitetura e Urbanismo para a convocação de novos voluntários;

• XV Semana de Extensão Universitária da UFSJ (SEMEX 2017): Apresentação 
das atividades realizadas durante a edição de 2015/2016 pelo Programa Sa-
beres da Terra. Foi apreciado ao Saberes da Terra o prêmio de destaque nesta 
edição;
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• Semana de Profissões da UFSJ 2017: Estande com banner, materiais e produ-
tos gerados pelo Programa Saberes da Terra para o entendimento da profis-
são do arquiteto e urbanista na perspectiva da bioconstrução, e também, das 
atividades de extensão realizadas no curso oferecido pela UFSJ;

• Universidade Federal de Lavras (UFLA) 2017: Oficina de tinta de terra realizada 
em parceria com o Grupo de Bioconstrução do Engenheiro sem Fronteiras – 
Núcleo Lavras (Imagem 3);

• Projeto Social Sementes do Amanhã 2017: Oficinas de tinta de terra e adobe 
realizadas com crianças de 4 a 11 anos;

• Centro Comunitário São Dimas 2017: Oficina de tinta de terra realizada com 
as crianças da comunidade do bairro São Dimas em São João del-Rei, em par-
ceria com o Estúdio Habitat e Natureza oferecidos pelo curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFSJ;

• Semana da Biologia (SemaBio) na UFSJ 2017: Oficina de tinta de terra realizada 
com alunos do curso de Biologia e Artes Aplicadas para a confecção de painéis. 
Nessa oficina foi testado a aplicação da tinta em tecido;

• Associação dos Sem Teto de Conselheiro Lafaiete (ASTCOL) 2017: Oficina de 
Tinta de terra realizada com as mulheres da comunidade para pintura a pos-
teriori de edificação no bairro;

• Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Santa Cruz de Minas 2017: 
oficina de tinta de terra realizada com crianças de 8 a 11 anos;

• Escola Estadual Briguenthi Cesare (São João del-Rei) 2017: oficina de tinta de 
terra realizada com crianças de 11 a 15 anos para pintura de um muro da es-
cola (Imagem 4);

• Simpósio Internacional de Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (SIAUS) 
2017: Submissão de artigo para o Anais do SIAUS e participação da discussão 
no Grupo de Trabalho Arte Popular, o qual foi importante para reiterar os sa-
beres populares como cultura de uma sociedade.

Imagem 1 – Programa Saberes da Terra em atividades na 

cidade de sete Lagoas-MG
Imagem 2. Programa Saberes da Terra em atividade 
no II Encontro Mineiro de Desenvolvimento 
Sustentável Urbano e Rural (EMIDESUR – 2016.

Fonte: Programa Saberes da Terra (2016 e 2017)

Imagem 3 – Programa Saberes da Terra em atividades no 

Engenheiro sem Fronteiras – Núcleo Lavras
Imagem 4 – Programa Saberes da Terra em 
atividades na Escola Estadual Briguenthi Cesare 
(São João del-Rei)

Fonte: Programa Saberes da Terra (2016 e 2017)
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Diante da preocupação em tornar a oficina mais didática e eficiente, principal-
mente para o público infantil, novas dinâmicas serão ou já foram implementadas, 
ou ainda estão sendo estudadas. Anteriormente, a apresentação entre crianças, 
voluntários e bolsistas era feita por uma brincadeira, na qual o locutor deveria 
falar o seu nome e o de todas as outras pessoas que já haviam se apresentado. 
Após essa dinâmica, a abordagem do histórico, da aplicação das técnicas, do en-
tendimento da constituição terra e de como chegar ao produto (tinta de terra ou 
adobe) era feita por meio de uma roda de conversa, procurando sempre utilizar 
vocabulário simples e direcionar perguntas às crianças, dando também lugar de 
fala a elas. A última etapa consistia na produção propriamente dita. No caso da 
tinta de terra, distribuía-se copos descartáveis para cada participante, depois co-
locava-se um “ingrediente” por vez para todos: primeiramente a terra, depois a 
água, e por último a cola - respeitando as proporções 1:1:0,5, respectivamente. E 
então, as crianças já iam para a pintura, normalmente em papéis ou parede.

Já no caso do adobe, a turma era dividida em grupos e cada um era responsável 
por colocar um “ingrediente” no monte de terra localizado ao centro da roda. Pri-
meiramente, colocava-se os secos – areia, esterco seco, palha ou capim seco, e 
depois a água. Logo em seguida, os grupos voltariam ao monte para macerar a 
mistura com as mãos ou os pés. Após a massa ficar bem homogênea, todos os 
grupos voltavam à roda, e aos poucos cada um pegaria uma porção e passaria 
para o processo de enforme e desenforme.

Com a mudança, a apresentação entre os ministrantes e participantes da oficina 
será feita por meio de uma dinâmica utilizando uma bola de meia, na qual quem 
receber essa se apresentará de forma divertida e mais rápida. Essa proposta só 
não foi implementada, pois ainda está acontecendo uma campanha para a ar-
recadação das meias.

A segunda parte da oficina também se tornou mais interativa. O histórico e a apli-
cação das técnicas ainda continuam no formato de roda de conversa, porém ao 
explicar a composição da terra e como se faz a tinta de terra implementou-se 

uma nova dinâmica. Para o entendimento do primeiro, a turma é dividida em três 
grupos representando a argila, o silte e a areia. Cada grupo tem, portanto, a carac-
terística do respectivo grão e deve se comportar de maneira similar e como esse 
se comporta na realidade.

Para a tinta, após explicada a granulometria, somente o grupo representante do 
silte permanece, sinalizando que a terra indicada é aquela com maior quantidade 
desse grão. Os outros dois, passam a representar os outros materiais para a con-
fecção: a água e a cola. E, então, todos os grupos se fundem, produzindo simboli-
camente a tinta de terra. Além disso, os copos descartáveis foram substituídos por 
fundos de garrafas PET e outros potes que possam ser reutilizados. Porém, há ain-
da a perspectiva de troca desses recipientes, pois o fundo irregular está interfer-
indo na homogeneidade da tinta, como, por exemplo, a troca para potes plásticos 
de requeijão, os quais contém o fundo liso. Para o adobe, ainda está em estudo 
como melhorar a desenvoltura da colocação dos materiais no monte central, e 
por enquanto as mesmas etapas se seguem após a explicação da granulometria.

Em oficinas ministradas com a implementação das novas dinâmicas, percebeu-se 
uma maior a fluidez no desenvolvimento das atividades, assim como um maior 
entendimento e interesse pelas técnicas. Além disso, com a introdução das outras 
dinâmicas, espera-se uma logística mais eficaz de ordenamento dos grupos e um 
contato mais lúdico e próximo com as crianças.

4. Considerações Finais
O ser humano tem a capacidade de questionar o seu próprio hábito e modificá-lo 
(LARAIA, 2001). E dentro desse processo surge um palco de embate entre conser-
vadorismo e a inovação, sendo que esse último contesta a permanência de de-
terminado hábito e pretende substituí-lo por novos procedimentos. Tal fato pode 
ser verificado com evento da Revolução Industrial, no qual, a partir do surgimento 
de novos materiais e sistemas construtivos, as técnicas tradicionais construtivas 
foram sendo substituídas e até mesmo esquecidas. Neste contexto, parte impor-
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tante do ser e para onde ir se perde no caminho. Isso significa que, muitas vezes, 
a maior parte das pessoas não compreendem a história do local onde vivem, não 
sabem das tradições e como foi o processo de crescimento daquele lugar. Por 
isso, não há sentimento de pertencimento, de identificação e de zelo na relação 
pessoa-lugar.

Patrimônio cultural é mais que preservação, é identidade de todo um povo, e este 
deve ascender dos livros para as relações e práticas humanas. As atividades do 
Programa Saberes da Terra apoiam e buscam ensinar a preservação destes bens 
imateriais e, desta forma, se faz refletir a preservação dos bens edificados. A am-
pliação do debate acerca da arquitetura vernácula e bioconstrução é de suma im-
portância para a desconstrução dos tabus e preconceitos ainda existentes. TYLER 
(1871) apud LARAIA (1932) reforça que foi por meio da cultura que o ser humano 
conseguiu superar as limitações orgânicas, uma vez que ela é o meio de adaptação 
do homem aos diferentes ambientes. Por esse âmbito, enfatiza-se a importância 
dos projetos de educação e resgate patrimonial, para o reconhecimento e a sobre-
vivência desses saberes populares e no despertar do sentimento de pertencimen-
to e conhecimento histórico do lugar.

As ações e diálogos do Programa Saberes da Terra possibilitam aos aprendizes 
cursantes a conciliação desta arte construtiva – adobe e tinta de terra, entre out-
ras técnicas – ao modelo atual de construção e necessidades contemporâneas, 
corroborando com a sobrevivência dos conhecimentos tradicionais. Ao ministrar 
à sociedade tais discussões, é surgido um grupo de futuros disseminadores dessa 
cultura, alicerce do patrimônio cultural e também da bioconstrução. Assim é dado 
o fruto de uma visão crítica direcionada para a preservação e valorização desses 
conhecimentos.

5. Bibliografia
CARDOSO, Fernando de Paula. Desenvolvimento de processos de produção e 
avaliação do desempenho de tintas para a construção civil manufaturadas com 
pigmentos de solos. Dissertação Mestrado, Universidade Federal de Viçosa. 2015

CHOAY, Françoise. Alegoria do Patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. p. 282. 
Tradução de Luciano Vieira Machado.

MINKE, Gernot. Manual de Construção com Terra: uma arquitetura sustentável. 
Tradução de Jorge Simões. 1ª edição. São Paulo: B4 Editoras, 2015.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14.ed. Rio de Janei-
ro: Jorge”Zahar Ed., 2001.



4396 4397

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

FEIRA LIVRE DE 
JAGUARIBE: LUGAR DE 
PRODUÇÃO COTIDIANA DE 
SABERES DO TRABALHO 
BRAGA, MIRELLA ALMEIDA DE. 1); BELO, MAIARA ATECIENE. (2); 
KISHIMOTO, DEBORAH PADULA. (3)
1.UNIPÊ. PPGA/UFPE. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
E-mail: mirella.braga@unipe.br

2. UNIPÊ. Departamento de Design de Interiores/Arquitetura e Urbanismo
E-mail: maiara.santos@unipe.br
                 
3. UNIPÊ. Departamento de Arquitetura e Urbanismo
E-mail: deborah.kishimoto@unipe.br

RESUMO
Esta proposta nasce pautada em uma experiência de trabalho na feira livre do bairro 
de Jaguaribe em João Pessoa, Paraíba, a partir do Projeto de Extensão desenvolvido 
no Centro Universitário de João Pessoa/PB – Unipê, intitulado “Gestão do patrimônio 
cultural – interfaces do saber”, que tem o objetivo de vivenciar o cotidiano da feira 
livre de Jaguaribe, um lugar onde os mais diversos saberes do trabalho ocorrem 
em um mesmo espaço urbano. Pode-se constatar que as feiras livres representam 
lugares de intensa interação humana e de pertencimento que dota de sentido 
especial algumas práticas cotidianas de trabalho. As feiras também são espaços de 
resistência, onde formas de sociabilidade marcam uma diferença no tecido urbano 
da cidade globalizada. A leitura socioespacial do presente trabalho se desenvolveu 
por meio da metodologia do Inventário Participativo idealizada pelo Instituto do 
Patrimônio histórico e Artístico Nacional – IPHAN em 2016. O Manual de Aplicação /
IPHAN, instrumento de uso metodológico essencial ao projeto, descreve a metodologia 
de inventário voltado para provocar experiências de educação patrimonial nos mais 
diferentes universos. O contato cotidiano com a realidade do bairro de Jaguaribe 
nos direcionou a um recorte morfológico de identificação do lugar dos saberes que 
não se limitam fisicamente ao local da feira. A feira livre, de quarta feira, tem uma 
importância econômica, social e cultural tanto para os feirantes quanto para os 
fregueses, sendo um dos elementos socioespaciais mais marcantes da dinâmica do 
entorno do bairro do Jaguaribe por uma multiplicidade de relações, o que contribui 
para um dinamismo e sociabilidade diferenciadas da vida habitual dos outros dias de 
semana. 

Palavras-chave: Feira Livre de Jaguaribe, Saberes do trabalho, Pertencimento ao 
lugar. 
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Introdução 
A presente descrição e análise busca compreender a partir do bairro de Jaguari-
be, especificamente, os processos de consolidação e transformação dos sentidos 
urbanos de uma feira livre situada em um bairro localizado em área central da 
cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Por meio da observação do cotidiano 
local e de levantamento bibliográfico e documental, podemos perceber a central-
idade da feira livre de Jaguaribe na memória coletiva construída sobre o bairro, 
especialmente nas relações entre conhecimento e trabalho da feira. É importante 
perceber que a lembrança individual sobre a feira é, em muitos casos, engajada na 
memória coletiva dos seus trabalhadores, dos moradores do bairro e das pessoas 
que transitam nas áreas centrais da cidade. As experiências compartilhadas pe-
las pessoas que convivem nesse local muitas vezes são elementos fundamentais 
para a construção das atribuições de sentido relativas ao lugar. Podemos observar 
vários elementos relativos à história e à cultura do bairro, especialmente quando 
se tem por base para esta análise aspectos que dizem respeito ao cotidiano, ao 
presente ou ao passado, além daqueles que estão interligados às mudanças so-
cioculturais e econômicas do lugar. O que nos interessa aqui é perceber a feira 
livre como fenômeno social de valor cultural para a comunidade (aqui entendida 
no sentido complexo do termo, concebendo a existência de diferenças e conflitos 
internos), pois, além de um patrimônio cultural comunitário da cidade e um canal 
de comercialização diferenciada, ainda representa uma significativa alternativa de 
sustentabilidade para pequenos proprietários rurais, comerciantes e usuários de 
maneira geral que promove uma intensa dinâmica no bairro, especialmente no 
entorno da feira. Construímos nossas impressões por meio de uma experiência 
de pesquisa realizada de agosto de 2017 a abril de 2018, com especial atenção à 
feira das quartas-feiras realizadas no bairro do Jaguaribe, onde foi observado que 
a feira é composta por uma grande rede de sociabilidade tecida por feirantes e 
fregueses, que além dos produtos, trocam saberes e fazeres. Ver imagem 1.

Imagem 1: Feira de quarta-feira. 

Fonte: Fotos realizadas por Igor Neves em abril de 2018; editada por Deborah Kishimoto.

A feira livre de Jaguaribe consegue atrair consumidores do próprio bairro e de 
outros lugares de João Pessoa, sendo um dos elementos mais expressivos do 
que podemos denominar sendo uma espécie de “identidade do bairro”. Popular-
mente, quando se fala em Jaguaribe, lembra-se de sua feira. Dos elementos que 
constituem o conjunto de referências culturais de um determinado lugar, alguns 
podem ser compreendidos e vividos como patrimônio cultural local pelo destaque 
afetivo e político especial dado pelos atores sociais que vivem aquela realidade 
(Braga, 2011). São elementos com significados historicamente acumulados para o 
grupo que adquirem o valor de um “bem” – um “bem cultural” – e é, por meio de-
les, que o grupo se vê e quer ser reconhecido por si mesmo e pelos outros (Iphan, 
2016), assim é o bairro de Jaguaribe. 

Na vivência do projeto de extensão no bairro do Jaguaribe, processo que tem 
como um dos resultados o presente artigo, nos inspiramos nas orientações met-
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odológicas indicadas por meio de ferramentas de pesquisa e educação patrimo-
nial consolidadas pelo Iphan, principalmente o Inventário Participativo (2016), 
uma modelo de trabalho “adaptado” do Inventário Nacional de Referências Cul-
turais – INRC (2000). O grupo de trabalho, formado por professores e estudantes 
do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipê, atualmente sistematiza as infor-
mações produzidas ao longo do Inventário, analisando, sob diferentes olhares, a 
riqueza dos dados obtidos desde agosto de 2017. No intuito de conciliar o exer-
cício de cidadania e “pesquisa acadêmica”, estamos avaliando meios de valorizar 
as referências culturais locais inventariadas, que servem de fonte de estudos e 
experiências no contínuo processo de aprendizado dos alunos “extensionistas” e 
demais interessados e da própria população envolvida, parte ativa e interessada 
no presente trabalho.  

O Bairro e a Feira Livre 
Segundo informações obtidas no processo de inventariação, as origens do bairro 
de Jaguaribe datam do período colonial da própria história do Brasil, tendo em 
vista que João Pessoa é “encontrada, colonizada, fundada” em 1585[1], período em 
que a Coroa portuguesa concede uma Sesmaria para Francisco Gonçalves Ser-
ralheiro. Segundo Mendonça (2010), a área em que hoje está localizado o bairro 
em estudo, terras ocupadas e vivenciadas pelo povo Potiguara[2], um dos povos 
indígenas presentes no que hoje é o Estado da Paraíba. O rio Jaguaribe, um dos 
afluentes do Rio Paraíba, foi palco durante muitos séculos de viagens e guerras in-
ternas entre povos Tupi e entre os Tupi e os invasores estrangeiros (especialmente 
portugueses, franceses e holandeses) (MOONEN & MAIA, 1992). O próprio nome 

[1]  Data da fundação de João Pessoa, que primeiramente recebeu o nome de Cidade Real de 

Nossa Senhora das Neves, em 5 de agosto de 1585. Passou a se chamar Filipeia de Nossa Senhora 

das Neves, em 1588, em homenagem ao rei Filipe da Espanha e de Portugal. Durante a invasão 

holandesa, em 1634, tornou-se Frederikstad, Frederica. Parahyba do Norte até 1930. E atualmente, 

desde 1930 recebe o nome de João Pessoa. 

[2]  Povo guerreiro, da terra de Acajutibiró, os Potiguara constituem um grande exemplo de luta entre 

do bairro, “Jaguaribe”, advém do rio que o margeia e significa, em Tupi, “rio onde 
as onças bebem água”. 

O povoamento mais intenso do bairro de Jaguaribe é dado em decorrência da 
expansão urbana do núcleo central de João Pessoa (Cidade Baixa/Cidade Alta) que 
atinge seu auge na década de 1930. A partir de um dos primeiros corredores de 
povoamento da cidade, região das Trincheiras (hoje Jaguaribe), o bairro se expan-
diu e sempre foi considerado um dos melhores locais a se viver na cidade de João 
Pessoa, sendo dotado de infraestrutura e apresentando diversas atividades que 
transformavam e vitalizavam seu uso como moradia e pequenos comércios. 

O bairro de Jaguaribe encontra-se localizado na Zona Oeste Central de João Pes-
soa. Ver imagem 2.

os povos indígenas no Nordeste brasileiro. Sua história de contato com a sociedade não indígena que 
remonta ao -Guarani, do complexo ritual do Toré, da circulação de dádivas nas festas de São Miguel 
e de Nossa início da colonização. Hoje, procuram manter o vigor de sua identidade étnica por meio do 
reaprendizado da língua Tupi Senhora dos Prazeres, na produção dos idiomas simbólicos do sangue e 
da terra e na produção cultural dentro da prática do turismo étnicos. Maiores informações disponiveis 
em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Potiguara
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Imagem 2: Localização e aspectos do bairro Jaguaribe, em João Pessoa/PB

Fonte: Imagens extraídas do google maps e fotos realizadas por Joanne Fernandes em abril 2018; 

editadas por Deborah Kishimoto

Um bairro que é uma mescla urbana de residências, comércio (formal e feira livre), 
instituições públicas (do executivo e do judiciário), escolas públicas (estaduais e 
municipais) e privadas, bancos, possibilitando uma vivência cotidiana com forte 
presença de atividades sociais e significando crescentes transformações advindas 
de um processo de especulação imobiliária que conduzem a intensidade de mu-
danças nas redes de sociabilidade. 

A feira de Jaguaribe é uma das feiras livres mais tradicionais de João Pessoa, ocu-
pa o local de uma antiga praça do bairro de mesmo nome, em uma espaço livre 
em forma de semicírculo. Nessa “arena”, são armadas diversas barracas sempre 
na madrugada da terça para quarta-feira, estruturas cobertas com lonas e, à noi-

te, iluminadas de forma precária com ligações de energia providenciadas pelos 
feirantes. O horário de funcionamento da feira é nas quartas-feiras, das 5 às 20 
horas, nas proximidades da Rua General Maciel, bairro Jaguaribe, João Pessoa. 
Próximo ao local da feira, se localiza uma das sedes do Instituto Federal da Paraí-
ba – IFPB, com intenso movimento de estudantes e servidores públicos. A feira 
atrai não apenas de moradores do bairro, mas de pessoas de outras áreas da cap-
ital. É referência no mercado popular de João Pessoa por sua variedade, preços 
baixos e organização, atraindo grande quantidade de consumidores ao local nas 
quartas-feiras. Nos demais dias, a feira livre não tem um faturamento suficiente 
para atrair novos consumidores para o local e ela é reduzida a poucas instalações 
permanentes. 

A ideia de patrimônio cultural como “parte da vida das pessoas de maneira tão 
profunda que, algumas vezes, elas sequer conseguem dizer o quanto ele é im-
portante e por quê. Mas, caso elas o perdessem, sentiriam sua falta” (2016, p. 8), 
presente no Manual dos Inventários Participativos, cabe perfeitamente na reali-
dade da feira livre de Jaguaribe. É na feira que a relação campo e cidade é refeita, 
atualizando cotidianamente um tempo-espaço onde tais fenômenos estavam pro-
fundamente interligados um ao outro. Mesmo sendo algo encontrado em muitos 
espaços urbanos, as feiras livres detêm especial destaque na região do Nordeste 
brasileiro. No bairro de Jaguaribe, encontramos uma feira com multiplicidade de 
cores, ofícios e vivências que sintetizam em um limitado espaço a referência cul-
tural especial do lugar onde a feira se encontra. 

Ali na feira, de fato, realiza-se um grande encontro de memórias, sentimentos, 
práticas e trabalho do bairro, sendo um lugar de memória coletiva, um bem co-
munitário, patrimônio cultural local de significados múltiplos. Como afirma Val-
mir Pereira da Silva, sobre a Feira Central de Campina Grande, registrada como 
Patrimônio Cultural do Brasil em 2017, a feira livre é uma “instituição social, onde 
os personagens consumidores e negociantes assumem o compromisso de serem 
seus protagonistas principais, a enredarem seus caminhos, transformando-a num 
grande cenário móvel, investido de significados distintos” (2005, p. 137). 
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Em Jaguaribe, na tradicional feira da quarta, é da “ciência popular” saber que pode-
se encontrar alimentos e outros produtos no varejo normalmente não encontra-
dos em supermercados convencionais. As interações entre os trabalhadores, fei-
rantes, fregueses e frequentadores produzem uma realidade ao mesmo tempo 
prática (comercial) e afetiva (relacionada a pertencimento e memória dos grupos 
sociais).  É como se existissem dois bairros em um só, dois “Jaguaribes”: um é 
bairro como espaço pragmático da cidade, moradia, comércio, administração dos 
poderes oficiais, e um outro bairro afetivo, lugar de sentidos e lembranças atual-
izadas pela feira livre. Como escreve Martins Neto, o lugar “(...) é por sua vez defini-
do por e a partir de apropriações afetivas que decorrem com os anos de vivência 
e as experiências atribuídas às relações humanas” (2011, p. 2). 

O fenômeno da feira livre ocorre em vários lugares do mundo, constitui modal-
idade de mercado varejista “ao ar livre”, de periodicidade semanal, organiza-
da como serviço de utilidade pública pela municipalidade e voltada para a dis-
tribuição de gêneros alimentícios e produtos básicos (Mascarenhas, 1991). No 
Brasil, elas são uma realidade e envolvem significativos fluxos de mercadorias, 
pessoas e informações, integrando áreas rurais, pequenas, médias e grandes ci-
dades, manifestando uma atividade importante para muitos sujeitos urbanos e 
rurais. A inserção do projeto de extensão “Gestão cultural: interfaces do saber na 
feira de Jaguaribe” foi levado pela feira de Jaguaribe ao entendimento e percepção 
da diversidade de ofícios e dinâmicas que envolve o meio urbano, trazendo à tona 
um debate acerca da importância da feira de quarta na área central da cidade 
João Pessoa. Em uma abordagem socioeconômica elas representam um ponto 
de encontro entre feirantes e fregueses para realizarem todo o tipo de troca de 
produtos, conforme Braudel (1998).

A existência da feira livre popular é, conscientemente ou não, um fenômeno urba-
no de resistência territorial e cultural ao processo de padronização e higienização 
das cidades, contribuindo para tornar a vida urbana mais diversa e dinâmica. Na 
feira de quarta, no bairro do Jaguaribe, são vendidos produtos da agricultura local 
como feijão, arroz, milho, frutas diversas, bebidas, fumos, goma de mandioca, as-

sim como também produtos como ovos e queijos de manteiga e coalho, além da 
variedade das carnes. Há uma multiplicidade de produtos e saberes sendo troca-
dos na feira, que é um local de diversidade intensa. 

O artigo 216 da Constituição Federal de 1988 expressa que a noção de patrimônio 
cultural remete necessariamente às identidades locais, conhecimentos, lugares e 
objetos emblemáticos para as memórias cidadãs dos mais diferentes grupos soci-
ais que compõem a sociedade brasileira. Segundo a nossa Carta Magna, esse pat-
rimônio do povo, que deve ser protegido pelo Estado, pode se apresentar como 
formas de expressão, modos de criar, fazer, e viver, nas criações científicas, artísti-
cas e tecnológicas, em obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais. São também conjuntos urbanos e 
sítios arqueológicos, referências paisagísticas e artísticas. 

Imagem 3: Produtos vendidos na Feira de quarta-feira

Fonte: Fotos realizadas por Lygia Alexandre em abril de 2018; editada por Deborah Kishimoto
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As feiras livres oferecem especial desenho e valor ao tecido urbano, constituindo 
outras camadas de significado à complexa cidade histórica. Lefebvre (2008) ressal-
ta, na obra O direito à cidade, que núcleos urbanos se industrializam produzindo 
contradições no espaço urbano que passam a lidar com desigualdades, diferenças 
e sobreposições do moderno/tradicional.  As feiras livres resistem na paisagem 
urbana contemporânea ressignificando mesclando valores da tradição com as ne-
cessidades do mercado e interesses privados e públicos. É o mercado inserido de 
modo público. Com o processo de inventariação, conseguimos perceber por meio 
de determinadas histórias de vida na feira de Jaguaribe uma grande diversidade 
de sentido do trabalho no comércio. É válido considerar que o feirante participa 
das dinâmicas urbanas, seja na elaboração do mercado como um espaço de tro-
cas e de sociabilidades, que são fundamentais para a vida citadina (Vedana, 2008), 
seja em suas táticas de reelaborar suas atividades rotineiras tendo em vista as 
inúmeras mudanças no espaço urbano e seu modo de resistência na contempo-
raneidade. 

A feira se caracteriza do ponto de vista econômico, um modelo de vazão da pro-
dução agrícola regional, criando uma interligação entre os demais ramos de ativ-
idade comercial, como também elemento primordial para a vida social. Segundo 
Medeiros, “a feira livre é a síntese das relações econômicas, sociais e culturais que 
são estruturadas diariamente nos espaços da cidade” (2010, p. 16). Ver imagem 4.

Imagem 4: Produtos vendidos na Feira de quarta-feira.

Fonte: Fotos realizadas por Igor Neves em abril de 2018; editadas por Deborah Kishimoto

O projeto de extensão 
O projeto “Gestão do Patrimônio Cultural: interfaces do saber” planejado, executa-
do e avaliado pelo programa de extensão do Centro Universitário de João Pessoa 
– Unipê, junto ao Curso de Arquitetura e Urbanismo, tem como objetivo a real-
ização de trabalhos de identificação, reconhecimento e salvaguarda/preservação 
de referências culturais imateriais e materiais em dois bairros da cidade de João 
Pessoa, o bairro do Jaguaribe (objeto de nossa discussão neste artigo) e o bairro 
do Castelo Branco. A singularidade desses dois bairros, inseridos em contextos 
de complexidade urbana e transformação cultural, motivou a escolha para o In-
ventário. Contamos com 18 extensionistas, divididos em equipes de nove alunos 
que reversam a pesquisa nos dois referidos bairros. Os objetivos do projeto é 
identificar os tipos de relação que acontecem em um bairro, como elas ocorrem 
e a importância dessas relações, entendimento da dinâmica entre moradores e 
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usuários do espaço urbano. Para o desenvolvimento do trabalho na extensão, 
além dos alunos, temos como orientadoras responsáveis pelo projeto, a profes-
sora idealizadora do projeto: Mirella Braga, antropóloga, lotada no curso de Ar-
quitetura e Urbanismo, junto às professoras colaboradoras: Deborah Kishimoto, 
arquiteta e urbanista, e a professora  Maiara Belo, historiadora. 

Ao longo do projeto de extensão, em realização desde agosto de 2017, foram se-
lecionadas referências culturais presentes nos dois bairros pessoenses. A feira de 
Jaguaribe rapidamente se evidenciou como uma referência muito especial, um 
lugar-patrimônio de Jaguaribe considerando todos os argumentos expostos nos 
primeiros tópicos do presente artigo. Observamos e participamos do dia a dia dos 
feirantes, fregueses e demais usuários da feira do bairro, concentrando a nossa 
percepção nas quartas-feiras, por meio da identificação de determinadas falas e 
práticas existentes no local. Foram realizadas entrevistas e captações de imagens 
entre os meses de dezembro de 2017 e abril de 2018 em dois momentos: na tarde 
da terça feira, dia que antecede a feira de quarta-feira, e na quarta-feira, durante o 
dia, a tarde e a noite, tempo em que transcorre a feira propriamente dita. Utilizan-
do a multiplicidade da nossa força-tarefa conseguimos observar também a muld-
imensionalidade das práticas da feira e da própria ideia de patrimônio cultural. 

Se é verdade que a ideia-força patrimônio cultural tem nas últimas 
décadas, mundialmente, recuperado o fôlego dos inventários e 
da ampliação do olhar sobre a imensa variedade de práticas, 
conhecimentos, objetos, edificações e paisagens passíveis de 
reconhecimento e preservação (Canclini, 1997; Lowenthal, 1998; e 
Tamaso, 2005), também é verdade que esse boom do patrimônio veio 
acompanhado de novos desafios teóricos e práticos para a sociedade 
civil e para os Estados nacionais (Braga, 2016, p. 6).

A expansão e revolução conceitual do patrimônio cultural ressignificou 
e potencializou nas últimas décadas as ideias de arte, história, cultura 
e educação, ocupando os espaços institucionais e oficiais e os próprios 
textos das leis contemporâneas. Esses importantes avanços estão diante 
de novas artimanhas do poder político do Estado e de certos saberes 

técnicos e científicos que insistem em centralizar e limitar as narrativas 
e práticas do patrimônio cultural. Em meio a esses desgastes, uma série 
de trabalhos de educação, pesquisa e gestão patrimonial encabeçados 
por grupos e segmentos sociais que transitam dentro e fora do 
Estado apresentaram, ao longo dos últimos anos, boas estratégias de 
planejamento, realização e avaliação de experiências de ativação de 
memórias, patrimônios e educações insurgentes (Tolentino & Braga, 
2016, p. 8). 

São essas experiências desafiadoras e insurgentes que servem de base episte-
mológica e metodológica na criação e consolidação do presente projeto de ex-
tensão para compreensão acerca dos saberes dos trabalhos existentes na feira 
de Jaguaribe.  

Os feirantes estão organizados em famílias e grupos, são sujeitos que repro-
duzem o espaço urbano do Jaguaribe e vivem em função deste comércio espe-
cífico. Há uma diversidade de produtos presentes na feira de quarta. Nem todos 
os feirantes são produtores rurais, existem os que são comerciantes de terceiros. 
Um recorte da urbanidade relacionada à feira bairro possibilitou olhar com maior 
atenção esse lugar-patrimônio. Na feira encontramos diversas referências, de ar-
tes, ofícios, formas de expressão, que caracterizam o lugar pela sua singularidade. 
Entendemos como “referências culturais”

Edificações paisagens naturais. São e também as artes, os ofícios, as 
formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a 
que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado: são as 
consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais queridas. 
São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima 
e aproximam os que estão longe, para que se reviva o sentimento de 
participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. (Manual de 
Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais/IPHAN, 2000, 
p. 8) 

A feira livre de quarta no Jaguaribe apresenta um tipo de comércio diferenciado, 
em dissintonia com o “mercado oficial” dos supermercados e shoppings centers.  
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A pechincha do freguês refaz o valor do produto e a estratégia de venda do fei-
rante. Artimanhas do cotidiano, artes do fazer no sentido atribuído por De Cer-
teau (1994).  Assim percebemos os encontros da feira de quarta-feira no bairro 
de Jaguaribe, desde o vendedor da banca de frutas enquanto anuncia seus produ-
tos, que vai rearranjando as caixas, organizando a banca para que sempre esteja 
bonita para os fregueses, recheada de cores e formas, e que encante à primeira 
vista. Cria-se um sentido de lugar, que é ao mesmo tempo pertencimento afetivo 
e interesse prático de “fazer uma boa compra”. O freguês, embora frequente e 
pesquise os novos sabores em grandes redes de supermercados, acaba atraído e 
retornando ao “popular e frenético” som da feira livre. 

É a partir das narrativas dos feirantes e dos fregueses que percebemos a con-
strução das redes de sociabilidades. São estabelecidas regras, formas de tratar 
os fregueses, os conhecimentos sobre os alimentos, suas origens, circulação e 
distribuição, as redes estabelecidas ao longo da feira livre, dentre outros. São pa-
drões criados como referências para uma dinâmica urbana no espaço social “con-
struído” da feira livre de quarta, no Jaguaribe. 

Considerações Finais 
A feira livre de Jaguaribe é um local onde valores comerciais e culturais são ex-
tremamente fortes, onde estão presentes fatores particulares da comunidade lo-
cal, feirantes e fregueses participantes ativos da feira, representados por bens, 
que estão presentes desde artesanatos, a gastronomia, e elementos imateriais, 
como o entoar da pechincha na feira, tão característico do lugar.

A feira de quarta é um lugar para onde confluem cores e sons. No ritmo frenético 
típico do lugar, aqui entendido em todas suas possibilidades, como a relação afeti-
va entre o homem trabalhador, consumidor e o espaço urbano, é banhado de uma 
indistinção de sons, entre gritos de oferta e músicas populares. A salvaguarda do 
lugar-patrimônio feira livre é fundamental para a ativação da memória cidadã do 
bairro, que vai além da comunidade local. 

A nossa pesquisa, que está em fase de sistematização de informações inventaria-
das, corrobora com as teorias dos autores que pensam a feira livre como lugar de 
encontro de memórias, sentimentos, conhecimentos e trabalhos, sendo um lugar 
de memória coletiva, um bem comunitário, patrimônio cultural local de significa-
dos múltiplos. Os dados empíricos, produzidos por meio do Inventário de campo e 
documental, nos possibilitaram fazer uma leitura da feira de quarta como espaço 
de resistência urbana onde acontecem relações sociais agregando os feirantes, os 
fregueses e os residentes no bairro. 
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RESUMO
Antes mesmo da consolidação da ciência moderna, os povos definiam e classificavam 
os solos. Hoje, sabemos que é do solo onde vêm produtos indispensáveis à vida 
humana, sejam eles do gênero alimentício, habitacional ou da alta tecnologia. Na 
habitação, o desenvolvimento de novas técnicas e materiais propiciaram uma grande 
mudança na forma de pensar a construção civil. Quais as razões que conferem a 
importância do solo para o homem?

No início, até onde se sabe, o conhecimento sobre o solo era fundamental. No 
nomadismo, se o solo não era produtivo, ele era abandonado. Assim eram disputados 
territórios e terras. Com o desenvolvimento da agricultura, têm-se o surgimento das 
primeiras cidades. A ascensão do uso das cores no ocidente é relatada pelo seu uso 
na antiga Grécia e Roma, visto nas edificações e nas artes em geral. A partir de então, 
gradualmente a cor ganha força expressiva à medida que é explorada tecnicamente.

Algumas das condições iniciais necessárias para a adoção de uma tecnologia 
excepcional, sejam elas sustentáveis e inovadoras, estão ligadas ao contexto e as 
normas do sistema social (leis, regulamentações e incentivos), principalmente no que 
se refere às características da indústria na qual a organização está inserida. Com o 
aumento da discussão sobre a sustentabilidade nas últimas décadas, é notável algum 
envolvimento da indústria para reversão do quadro de poluição à natureza.

As tintas de solo produzidas com cola PVA conferem à mistura final melhores 
características de aplicabilidade nas superfícies convencionais de alvenaria e 
argamassa, se aproximando do rendimento das industriais. Segundo as pesquisas 
anteriores, as tintas de solo podem ser consideradas materiais eco eficientes, por 
possuírem baixo impacto ambiental, pois não apresentam em sua composição metais 
pesados, como os encontrados em pigmentos sintéticos, e nem COV�s (compostos 
orgânicos voláteis) que degradam a qualidade do ar.

As variações das características de tintas de solo dependem de diversos fatores, 
sendo os principais: a qualidade do solo e o tipo de ligantes utilizados, atribuindo 
propriedades específicas de resistência e durabilidade ao produto final. Para a 
produção de tintas que apresentem boas características, inicialmente é importante a 

verificação da distribuição de areia, silte e argila em cada amostra de solo coletada.

Pretende-se também atualizar os dados da Cartilha iniciada nas pesquisas anteriores, 
acrescentando informações referentes à identificação das novas amostras coletadas 
na região, classificando-as quanto mais ou não adequadas para a produção das 
tintas, tais como suas propriedades quando misturadas com PVA e PVOH.

Palavras-chave: solo; tinta de terra; cor; sustentabilidade.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 AS CORES NA HISTÓRIA
Desde a Grécia antiga, a discussão sobre as cores é fervorosa. Naquele tempo, 
grandes pensadores chegaram à uma conclusão que a cor tem papel recessivo 
diante da importância das formas e do desenho. Acreditava-se que ela falsearia a 
verdade, como uma espécie de enfeite. Desde então, muito têm-se acrescentado 
ao assunto, e com efeito, a discussão sobre as suas potencialidades imateriais. 
Atualmente, com a consolidação da ciência, surgiu-se diversos sistemas que am-
plificaram a possibilidade do uso mais racional das cores.

“Sabemos que o verde se situa entre o azul e o amarelo, temos provas 
científicas; mas para o homem medieval, isso não tem qualquer sentido; 
não existe um sistema de cor medieval que coloque o verde como uma 
cor derivada do azul e do amarelo” (ALBUQUERQUE, 2012).

Nas américas, línguas locais, como a indígena, refletem um sofisticado conheci-
mento simbólico e perceptivo, obtido e transmitido pelas tradições ao longo do 
tempo. Como resultado da pesquisa de BARRERA-BASSOLS et al. (2006), pode-se 
afirmar que o fator predominante observado sobre o solo recebido por herança 
cultural é o aspecto visual e sensível da tonalidade do solo. Assim, o objeto desta 
pesquisa, abrangendo também a um breve estudo das teorias das cores, é de 
primária importância para uma utilização racional destes materiais na construção 
civil, denotando as possibilidades de uso e suas combinações.

Quando é direcionado o olhar à relação das cores com a arquitetura, é visto uma 
grande reincidência destes aspectos imateriais. Com o vislumbrar e redescoberta 
de Pompéia[1], observa-se, nos afrescos em geral, que o desenho (forma) era trat-
ado como a verdade, enquanto a cor se tratava da ilusão. Ademais, há inúmeras 

[1]  Uma antiga cidade destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio no ano 79, 
que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade durante 

características interessantes de se agrupar com os estudos presentes, tais como 
a exploração das possibilidades e dos significados imateriais das cores nas com-
posições arquiteturais.

A disputa entre forma e cor continua, porém, no contexto atual, reconhece-se a 
força da questão utilitária, tendo os homens se habituado ao estilo de vida con-
temporâneo. A disponibilidade crescente dos pigmentos na era moderna, pos-
sibilitou a sua ampla propagação. Com todas as facilidades oferecidas pela in-
dústria, muitos dos saberes intuitivos e/ou subjetivos sobre o assunto poderiam 
ser substituídos pelos aparatos científicos atuais, como as exatas tabelas cromáti-
cas. A abstração[2] das cores em números e tabelas só foi possível graças ao seu 
isolamento como matéria genericamente física. Uma operação mediante a qual 
alguma coisa é escolhida como objeto de percepção, atenção, observação, con-
sideração, pesquisa, estudo etc., e isolada de outras coisas com que está em uma 
relação qualquer (ABBAGNANO, 1998, p.4).

Então, chega-se a um ponto onde não seria mais preciso ter algum dote percep-
tivo, mas de ter a capacidade de consultar estes produtos da indústria. Enquanto 
as possibilidades cromáticas se ampliavam, a dependência dos meios produtivos 
também.

2 TEORIAS DAS CORES

2.1 ASPECTOS GERAIS
Com os estudos das cores, combinações e efeitos, constata-se diversas possibil-
idades de criar texturas, alterando simplesmente a granulometria das amostras. 
Além disto, com a ampliação o repertório disponível, espera-se que sejam incre-
mentadas novas possibilidades e soluções cromáticas aplicadas, como estudos 

cerca de 1600 anos.
[2]  “A visão de um problema que extrai a informação essencial relevante a um propósito em 
particular e ignora o restante da informação.” (IEEE apud BERARD, 2006.) 
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sobre Principais Cores (predominância); Efeitos; Harmonia Cromática; Tempera-
tura das Cores; entre outras. Para tal, em laboratório, foi estipulado o compor-
tamento das amostras em conjunto, para então, propor soluções e combinações 
aplicadas ao objeto construído.

Ademais, “teoria da cor” é um termo de delicado uso, pois não existe uma única, 
mas várias delas. Segundo Marcelo de Albuquerque, as paletas de cores, tais como 
seus incentivos e restrições de uso, variam de época para época, sendo que os pig-
mentos mais antigos conhecidos pelo homem são os pigmentos naturais, aqueles 
de origem mineral, vegetal ou animal, sendo de maior estabilidade e utilidade, os 
pigmentos minerais (PEREIRA et al., 2007, p.35).

Ditando tendências da produção, as várias vantagens práticas estreitam as 
condições de muitas das ‐técnicas alternativas‐ competirem no mercado. Assim, 
nota-se um domínio hegemônico de materiais eleitos como ‐mais apropriados‐, 
quanto outros, à exemplo das tintas em questão, são deixados sob preconceitos. 
Dessa forma, como nas demais atividades de pintura, as técnicas tradicionais de 
produção de tintas com solos representam alternativas que concedem diversas 
vantagens ambientais. Porém, há inúmeras evidências que a praticidade fez com 
que tais técnicas se tornassem cada vez menos incidentes, tendo, portanto, grande 
influência na arquitetura e no patrimônio construído.

2.2 O ESTUDO DAS CORES PELOS SEUS ASPECTOS 
SIMBÓLICOS
Para Pastoreau, a nomenclatura das cores é, por si só, um ato delicado, constitu-
indo uma ação de certa forma limitante devido à absorção da cultura industrial 
pelos consumidores. Assim, “o nome da cor também é cor” (PASTOUREAU, 1997, 
p. 124), porque a cor é, por essência, uma convenção do observador influenciada 
por diversos fatores influenciáveis e influenciadores, irredutíveis a sistemas. Israel 
Pedrosa, em “da cor visível à cor inexistente” mostra nitidamente que as cores ao 

serem intencionalmente localizadas podem demonstrar variadas percepções, o 
que evidencia a amplitude e a complexidade do tema.

Pastoreau disserta que a existência destes sistemas só pode ser pensada dentro 
de um contexto social e cultural. Contudo, para ele, não existe nada universal na 
cor, pois elas são definidas pelas épocas, sociedades e civilizações.

Aspectos físicos e matemáticos guiaram os pesquisadores à formulação de met-
odologias que estruturassem as tabelas cromáticas, como a tabela de Munsell, 
proposta no ano de 1954, deixando evidente que através das experimentações, é 
possível ter exatidão no controle das suas variadas combinações. Porém, deve-se 
atentar para não haver a redução das cores à informação expressa nestes tipos 
de tabelas, que têm a finalidade de dar alternativas para a adjetivação e categori-
zação às cores do solo. As cores prontas das cartelas e tabelas, paletas, são arti-
fícios sedutores, comenta Batchelor (2007).

O proprietário, ao optar pelas tintas de terra no seu edifício, deve saber, antes de 
tudo, que está utilizando um material que transpassa a sua coloração para assum-
ir uma variedade de caracteres simbólicos e também ecológicos.

Quanto à arte do início do século XX, o cientificismo penetra no impressionismo 
não só pelos novos materiais, mas principalmente pela iniciativa e o progresso 
dos estudos sobre o assunto (ALBUQUERQUE, 2012). O empenho visto nas obras 
do químico Eugène Chevreul, são exemplos das iniciativas sobre o que viria a ser 
a célebre obra De la loi du contraste simultané des couleurs (Da lei do contraste 
simultâneo das cores), que ganhara crescente espaço nas academias e indústrias 
modernas (Imagem 1). Estas “leis” gerais conduziram a produção das tintas à um 
constante processo de aprimoramento técnico, tornando-as alternativas eficien-
tes sob uma visão prática em relação aos pigmentos naturais.
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Imagem 1 – À esquerda: o amarelo, matiz mais intenso, ocupa uma área menor e produz um 

melhor equilíbrio com o azul e uma boa leitura da composição. À direita: o amarelo ofusca a 

visão, impedindo uma boa leitura da composição, devido à grande intensidade e tamanho da 

área ocupada.

Fonte: Albuquerque M (2006).

3 PIGMENTOS E MATERIAIS À BASE DE SOLO

3.1 A ARQUITETURA VERNÁCULA
A reutilização dos recursos locais representa uma logística que gera economia de 
recursos e também de tempo. Com a retificação de alguns preconceitos, é possível 
buscar a utilização correta de materiais sustentáveis e os exemplos são vários. Na 
construção civil em geral, há grande reincidência da utilização de corte e aterro, 
estes, podem ser convertidos em soluções arquitetônicas inteligentes, inventivas e 
sustentáveis com a reutilização da terra e os demais componentes do sítio. Segun-
do RISTINEN, estas atitudes compõem a definição do termo “arquitetura vernácu-
la”.

“Vernacular architecture adheres to basic green architectural principles 
of energy efficiency and utilizing materials and resources in close 
proximity to the site” (RISTINEN, 2005).

A composição das tintas industriais, em específico, Segundo Macedo (et. al., 2008, 
p.2), geram resíduos sólidos em praticamente todas as etapas do processo pro-
dutivo, inclusive resíduos contaminados por produtos químicos. Segundo dados 
apresentados pelo National Institute for Occupational Safety and Health (apud 
SATTLER & PEREIRA, 2006, p. 42), as substâncias presentes nesses compostos po-

dem causar diversos danos saúde e apresentam altos riscos ambientais. Além dis-
so, o Brasil se encontra entre os cinco maiores consumidores mundiais de tintas 
industriais, “em 2015 a produção brasileira alcançou 1,318 bilhão de litros de tinta, 
o equivalente a um faturamento de R$10,174 bilhões” (ABRAFATI, 2015).

Ademais, cabe à arte e a arquitetura velar por explorar este vasto e subjetivo cam-
po sob um olhar amplo, zelando por soluções mais sustentáveis e ecológicas. Ten-
do uma lógica também formada pela abstração, é possível falar da cor enquanto 
ela mesma através de catálogos e tabelas; porém, não é possível nomear uma cor 
enquanto tinta aplicada, in loco, justamente pela sua variação dentro do espaço, 
que representa algo dinamicamente variável e influenciável, como diz Wittgen-
stein. Por exemplo, o estudo de Goethe é empírico, e, portanto: científico. Neste 
estudo, há o reconhecimento dos demais aspectos subjetivos da cor, como algo 
que não se limita, mas se soma e complementa.

“Por fim, é interessante notar que nações selvagens, povos primitivos 
e crianças sentem grande atração por cores vivas, que os animais se 
enfurecem com certas cores, e que homens sofisticados evitam cores 
vivas nas roupas e no ambiente que os cerca, procurando em geral 
delas se afastarem” (GOETHE, 1993, p. 84).

3.2 EXPANSÃO DAS AMOSTRAS
Inicialmente, a pesquisa teve como base a revisão bibliográfica sobre os diversos 
assuntos relacionados à técnica de produção de tintas à base de solo, que con-
stavam principalmente nos materiais anteriores. Em dado momento, na redação 
do artigo científico, deseja-se usufruir das possibilidades que a Universidade 
oferece, buscando tutoria de professores especializados no assunto, para com-
preender, mesmo que de forma sucinta, os processos industriais e logísticas que 
envolvem as tintas no mercado, suas possibilidades e desafios. Considerando a 
tendência do século XXI de estudo e desenvolvimento de processos tecnológicos, 
visando o desenvolvimento sustentável na construção civil, considera-se ampliar 
o repertório de amostras disponíveis, a fim de contribuir com o aperfeiçoamento 
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da técnica, visando seu desenvolvimento como meio de resgate e preservação do 
patrimônio histórico e cultural.

Só em 2016, foram coletadas cinquenta (50) amostras de solos na região da cidade 
de São João del-Rei. No edital de 2017, este número foi ampliado para setenta e 
cinco (75) amostras. Em São João del-Rei, a coleta foi realizada a partir da Pesquisa 
de Iniciação Cientifica “Saberes da Terra – Tons do Solos: Estudo da Produção de 
de Tintas a Base de Solos, orientado pelo professor Dr. Mateus de Carvalho Mar-
tins, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas, e os pontos 
de coleta foram em diversas regiões de São João del-Rei e região. Na cidade de 
Prados as amostras foram coletadas principalmente na zona rural e no povoado 
de Vitoriano Veloso, a partir de informações com os entrevistados.

3.3 EXPEDIÇÕES E ATIVIDADES IN-LOCO
A coleta dos solos foi orientada principalmente pelas informações adquiridas 
com entrevistados, buscando a identificação de tons (pigmentos) a juntando às 
amostras já armazenadas no laboratório. Ainda durante a fase de coleta obser-
vou-se também a textura dos solos in loco, fator determinante para a confecção 
de tintas de boa qualidade, buscando-se por solos com textura mais ‐fina‐. De 
acordo com Lepsch (2010, p.41), é possível estimar a classe de textura do solo por 
meio do tato, friccionando uma amostra umedecida do material entre os dedos 
polegar e indicador.

A possibilidade de resgate e aperfeiçoamento das técnicas construtivas tradicio-
nais para utilização, atualmente, considerando as características de sustentabili-
dade dos materiais, evidenciam a importância de sua documentação, sendo im-
portante considerar de registro dessas técnicas pelo seu valor histórico. A busca 
de informações sobre as tintas com pigmentos de solos na região da cidade de 
São João del-Rei e arredores foram de fundamental importância para complemen-
tar os conhecimentos sobre a técnica (Imagem 2). Nas atividades de extração das 
amostras, pôde-se concluir que condições ambientais alteram de forma intensa os 

aspectos visuais e a coloração do solo. Um mesmo solo comparado a outro similar 
umedecido, possui uma cor fortemente alterada, assim como sua textura para os 
testes táteis propostos por Lepsch (2010, p.41).

 

Imagem 2 – Aspectos in loco das amostras coletadas no povoado do Canta-galo, onde há uma 

grande riqueza natural e variedade de tons de solo em distâncias relativamente curtas - Fonte: 

Mateus Martins (2015)
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Quanto aos ensaios para verificação de desempenho, foram realizados por adap-
tações das normas técnicas, tendo mostrado resultados bastante satisfatórios 
para a caracterização das tintas. Na avaliação do ‐Poder de cobertura de tinta 
úmida‐, pode-se verificar que as tintas produzidas com solos que têm maior por-
centagem de silte apresentaram os resultados mais satisfatórios e que os que 
têm maior porcentagem de silte e também grande porcentagem de areia também 
apresentaram bons resultados. A partir das análises do ‐Poder de cobertura de 
tinta seca‐ e ‐Resistência à abrasão‐ constatou-se que a maioria das tintas ti-
veram resultados satisfatórios, e que demais fatores, além da granulometria dos 
solos podem influenciar no desempenho final das tintas.

Para um adicional, pontua-se como fundamental o “Projeto Cores da Terra”, do 
Departamento de Solos, da Universidade Federal de Viçosa ‐ Minas Gerais –, que 
vem buscando o aperfeiçoamento da técnica de pintura com pigmentos de solo 
para utilização nos dias atuais, tendo constatado uma perda gradual do conheci-
mento tradicional da técnica, principalmente do barreado, e que a maioria das ed-
ificações periféricas não possui pintura, comprometendo assim alguma qualidade 
estética e a durabilidade das alvenarias. Assim, propôs-se a adição de cola à base 
de PVA à técnica do barreado, produzindo um tipo de tinta látex, que garante mel-
hores condições de aderência a estas superfícies. O principal objetivo é o desen-
volvimento de uma tecnologia social, com base nos conhecimentos tradicionais de 
uso do solo para pinturas, mas adaptada à realidade da autoprodução com uso de 
materiais acessíveis e de baixo custo.

3.4 TABELAS DE CORES
As tintas de solo podem apresentar variações, pois suas características são influ-
enciadas por diversos fatores, sendo os principais: a qualidade do solo e o tipo de 
ligantes utilizados, que atribuem propriedades específicas de resistência e dura-
bilidade ao produto final. De acordo com Lepsch (2010, p.41), é possível estimar 
a classe de textura do solo por meio do tato, friccionando-se uma amostra úmi-
da do material entre os dedos: os solos que contém maior quantidade de areia, 

consistem em uma pasta sem consistência que não forma “pequenos rolos” e a 
sensação é de atrito, áspera e pouco pegajosa; já os solos que apresentam maior 
quantidade de argila, formam rolos que “podem ser dobrados em argolas”, e a 
impressão é de suavidade e pegajosidade; quando há predominância de silte, o 
material “forma rolos com dificuldade que são muito quebradiços”, e a sensação é 
sedosa, semelhante ao talco em pó. Um outro fator a ser considerado é a grande 
diversidade de tons que os solos apresentam, sendo sete as principais cores: mar-
rom, amarelo, verde, azul, grafite, branco e preto, que variam de acordo com as 
propriedades dos minerais pelos quais são formados (BARROS, 2011, p.6).

O referenciamento geográfico dos pontos foi importante para a catalogação e ma-
peamento dos solos, registrando os locais específicos. A Imagem 3 apresenta seten-
ta (70) amostras de solos coletados até o início de 2018. Este ato documenta de for-
ma eficiente os solos, enquanto preserva sua localização para eventuais consultas. 
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Imagem 3 – Tabela das amostras

Fonte: Mateus Martins (2018)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 PRODUTOS
Para a confecção do painel em MDF – que será constantemente utilizado pelos 
programas de extensão (Programa Saberes da Terra e Programa Caminhos Suste-
ntáveis), coordenados pelo Prof. Dr. Mateus de Carvalho Martins, e interessados 
–, atende-se a recomendação técnica do lixamento antes de cada demão. Obser-
va-se que os procedimentos precedentes à pintura são responsáveis por variações 
no resultado final. A aplicação apresentou variações de cor e brilho gerados pelo 
selador feito à base de cola PVA e álcool (PVOH). O resultado satisfatório do sela-
dor no MDF mostra a ótima alternativa ao selador industrial nos casos específicos 
a madeira. Com o selador aplicado, o MDF tende a aderir melhor às aplicações das 
tintas de solo. As lixas de 220g/cm², específicas para madeira, acompanharam o 
processo de pintura à cada demão.

4.2 CONCLUSÕES
A possibilidade de resgate e aperfeiçoamento das técnicas construtivas tradicio-
nais para utilização atualmente, considerando as características de sustentabili-
dade dos materiais, evidenciam a importância de sua documentação, sendo im-
portante considerar também a necessidade de registro dessas técnicas pelo seu 
valor histórico. A busca de informações sobre as tintas com pigmentos de solos na 
região da cidade e região de São João del-Rei foi de fundamental importância para 
complementar os conhecimentos sobre a técnica.

O estudo e o entendimento do universo das cores se mostram fundamental para 
a melhor utilização das tintas, além de servir como amparo e preparo crítico, pois 
afinal, as tintas podem ser mais que sua materialidade, sua aparência.

Pretende-se que o material produzido gere também uma Cartilha prática e didáti-
ca que possa ser utilizada em conjunto com o painel como fonte de pesquisa para 
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futuros trabalhos acadêmicos, para interessados na área de desenvolvimento de 
técnicas utilizando o solo, além de aplicação em comunidades, através de oficinas 
teóricas e práticas, na cidade e região de São João del-Rei através dos Programas 
de Extensão ‐Saberes da Terra‐ e ‐Caminhos Sustentáveis‐, do Curso de Arquite-
tura e Urbanismo, da Universidade Federal de São João del-Rei.

Em suma, este trabalho pretende então, dar continuidade às pesquisas que vêm 
sendo desenvolvidas nos últimos anos, considerando sobretudo o contexto social 
com bibliografias adequadas, apontando diretrizes técnicas sustentáveis diante 
da hegemonia dos meios industriais.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de prática pedagógica 
que possibilite articular História, Ensino de História e Educação para o Patrimônio; 
que, nessa perspectiva, pode ser pensada com o intuito de desconstruir uma visão 

linear e descontextualizada da História, possibilitando, ainda, a aproximação dos 
estudantes com temas ligados a cidadania, política e memória. 

Tendo em vista essas perspectivas, este trabalho visa apresentar as reflexões 
produzidas durante a aplicação de um projeto de educação em espaço não escolar, 
articulado com a Educação para o Patrimônio. Trata-se do projeto “ (Re) Descobrindo 
a Pampulha: Patrimônio, discursos históricos e alteridade ”, realizado no ano de 
2017 com alunos do 3° ano do Ensino Médio, estudantes de uma escola próxima ao 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Baseado nas ideias do sócio construtivismo 
e o sócio- interacionismo, em que se defende que o aprendizado do sujeito se dá 
pelos vínculos que o mesmo estabelece com o seu meio através do conhecimento 
e das experiências que possui, o trabalho teve por princípio buscar o olhar dos 
estudantes sobre o Patrimônio e entender as relações que os mesmos estabeleciam 
com o conjunto. Nesse sentido, a partir das experiências dos estudantes, nos foi 
possível trabalhar questões acerca do patrimônio, preservação, memória, empatia, 
alteridade, políticas patrimoniais e história regional entendendo que a educação 
para o patrimônio envolve questões profundas sobre existência e a construção da 
identidade social dos sujeitos. 

Outro ponto abordado neste trabalho foi o uso do patrimônio no ensino de História 
Regional realizado através de reflexões sobre a história local da região da Pampulha 
consolidada na historiografia sobre a cidade de Belo Horizonte e no imaginário 
coletivo sobre o espaço. Buscamos, nesse sentido, resgatar as experiências dos 
alunos e perceber as especificidades da região que se ofuscam diante da imagem 
construída sobre a Pampulha, rompendo, dessa forma, com os estereótipos forjados, 
principalmente no que diz respeito ao público que preferencialmente deve frequentar 
o espaço. No que se refere a empatia e alteridade, o trabalho visou discutir com os 
alunos as políticas patrimoniais e seu histórico no Brasil no sentido de perceber como 
as ações de patrimonialização podem ser significativas para grupos que antes foram 
silenciados e como os instrumentos de proteção do patrimônio colaboram para a 
preservação da pluralidade de identidades brasileira quando articulados com uma 
visão crítica e um entendimento complexo das relações sociais no Brasil.  

Palavras-chave: Ensino de História; Patrimônio Cultural; Educação; Pampulha.
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Por que Patrimônio? Educação e Ensino de História na 
contemporaneidade.
O desinteresse pela História (enquanto disciplina e processo social) demonstrado 
por crianças, jovens e adultos é uma questão que aflige educadores, professores 
e historiadores já há bastante tempo. Esse desinteresse, que, de modo geral, en-
volve a escola como todo, i.e., possui implicações nas diversas “disciplinas esco-
lares” e diz respeito a maneira mesma com que a escola é organizada – tanto do 
ponto de vista pedagógico (currículos, tempos etc.) como do estrutural (arquite-
tura “padrão” da escola, por exemplo, que o Foucault (1987) chama de Panópti-
ca e Taylorista) –, vem se manifestando de forma particularmente insistente em 
relação a História. Isso se dá, sugerimos, sobretudo devido ao modo com que 
geralmente os estudantes são apresentados a essa “disciplina”. 

Dessa forma, não é com surpresa que observamos ter se constituído no imag-
inário de uma parcela significativa dos estudantes e da sociedade de modo geral 
uma determinada percepção – que, de certo modo, encontra respaldo na reali-
dade em professores desinteressados, estressados e desmotivados – de que a 
História é enfadonha, cansativa, uma repetição infindável de datas, personagens e 
períodos “importantes”. Ou seja, a História se apresenta para esses sujeitos como 
um discurso absolutamente desvinculado da realidade e da dinâmica sociocultur-
al que caracteriza o cotidiano.  

Um dos fatores responsáveis por essa situação, segundo a educadora e filosofa 
Viviane Mosé, (2015) poderia ser buscado no fato de que muitas escolas parecem 
partir, ainda hoje, de uma lógica (quase) industrial, em que a educação se dá de 
modo segmentado, autoritário e abstrato, ou seja, tal como como nas industrias 
o processo educacional se organizada de modo sistemático: os alunos são divi-
didos em classes (que originalmente tinham a ver com um exército em fileiras 
regulares); passam por series (1º serie, 2º serie etc.), como se fossem produtos; 
os conteúdos estudados são dispostos em “disciplinas”, termo cujo caráter impe-
rioso é evidente, e separados em tempos de 50 minutos marcados por um “sinal” 

(como os das fábricas); o currículo é estruturado em “grade” e ao final os alunos 
fazem uma “prova”. Além de tudo isso, insistiria Foucault (1987), é preciso perce-
ber e, consequentemente, construir alternativas, em relação a própria arquitetura 
padrão da escola, já que, em vários sentidos, ela se aproxima demasiadamente 
da de uma fábrica ou de um quartel militar, explicitando o caráter autoritário que 
geralmente é associado a esses espaços (tanto do ponto de vista prático como do 
imaginário social constituído). Esses fatores, sem dúvida alguma, contribuem para 
o descontentamento geral em relação a escola e, de modo mais especifico, em 
relação a História.

Com isso, pensar a História pra além de sua dimensão conteudista e pragmáti-
ca, ou seja, apenas como um conjunto sequencial de datas  e personagens im-
portantes, é um desafio que, dia após dia, vem se tornando uma necessidade 
materializada no grande desinteresse por aulas em que o importante parece ser 
decorar que em “1889 nos tornamos uma República”, quando o próprio conceito 
de República, por vezes, lhes é indiferente e esse “fato histórico”, tão distante, 
parece não ter relação alguma com a realidade vivida e com as experiências con-
temporâneas.

História, Ensino de História e Educação para o 
Patrimônio
Pensar a História na perspectiva da Educação para o Patrimônio implica, sobretu-
do, em pensar que a História está necessariamente vincula a realidade dos es-
tudantes e que, portanto, seria interessante partir dessa realidade para discutir 
temas presentes no ensino de História. Conceitos como historicidade e noção de 
tempo; memoria individual e coletiva; preservação do patrimônio material e ima-
terial; alteridade e empatia, se juntam a metodologias como a da História Oral 
para nos auxiliar a pensar historicamente a realidade na qual estamos inseridos 
e, assim, problematiza-la. 



4438 4439

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Dessa forma, a História vinculada ao cotidiano e a história local “possibilita não só 
a solidificação de uma identidade local, como também o sentido de pertencimento 
a uma história e a uma comunidade” (BRASIL, 2009, p.74). Trabalhar esses temas 
com estudantes cada vez mais presos a uma espécie de “presente continuo”, des-
tituído de passado e, portanto, de História, se torna necessário num momento em 
que a política, se pensarmos política a partir da definição de Milton Santos (2000), 
isto é, política como a arte de pensar as mudanças e, sobretudo, as condições 
necessárias para efetiva-las, está cada vez mais distante do interesse dos jovens, 
paralisando-os. 

Portanto, a constituição de uma identidade local, isto é, para lembramos nova-
mente Milton Santos (2000), a construção de um sentimento de pertencer a um es-
paço que já nos pertence, é vital, pois é a partir desse sentimento de pertencimento 
que passamos a pensar as mudanças necessárias para a melhoria da nossa socie-
dade.

Nesse sentido, o ensino de História pode ser pensado a partir de projetos de Ed-
ucação para o Patrimônio que levem essas dimensões citadas acima em conta. 
Ou seja, pensar na “preservação da memória local, dando voz aos sujeitos, em 
especial, moradores de mais tempo na localidade, que muito tem para contar do 
passado daquele local” (BRASIL, 2009, p.65) se torna um exercício de cidadania e 
ajuda a transformar o próprio imaginário construído a respeito da História – pois 
agora História não é mais só datas no papel: a História se torna presente, isto é, 
se torna nós pensando esse presente que nos cerca e que nos pertence e prob-
lematizando-o.

Num bairro, por exemplo, existe uma serie de “objetos antigos que merecem ser 
valorizados, pois ajudam a contar a história desse local” (BRASIL, idem), desta for-
ma, além de vincular saberes e conceitos caros a História com o cotidiano dos 
alunos, esse tipo de abordagem possibilita um contado com fontes utilizadas pe-
los historiadores. Essa discussão sobre as fontes, assim como de conceitos como 
historicidade, temporalidade, história oral, ajudam a ressignificar a forma de pen-

sar e de fazer História. Com isso, os estudantes passam a exercitar uma “atitude 
historiadora”, percebendo que o tempo muda, as relações que as pessoas esta-
belecem entre si também, muda também as paisagens, a forma de significar os 
objetos e tudo isso é possível construir (e discutir) através de fontes que, em si 
mesmas, oferecem a possibilidade de várias interpretações diferentes, por vezes 
antagônicas. 

A História, nesse sentido, se apresenta como uma “reflexão sobre a necessidade 
de preservação da memória e dos vestígios do passado, bem como (um) estimu-
lador de atitudes de respeito ao patrimônio natural, material e cultural” (BRASIL, 
2009, p.66). Isso se dá, também, através da interdisciplinaridade com que esse 
tipo de projeto precisa se embasar para alcançar êxito. Isto é, é preciso vincular a 
História com outras disciplinas e conhecimentos, como por exemplo a Geografia, 
o letramento, comunicação e uso de mídias, esporte e lazer, ciências, educação 
ambiental, direitos humanos etc. Cada uma dessas áreas, pensadas juntas com a 
história, possibilita uma serie de atuações e atividades que visam promover uma 
educação a “mais completa possível” (BRASIL, 2009).

Um outro tema interessante que pode ser associado a História e a Educação para 
o Patrimônio é o de Espaço Público e a necessidade de que a comunidade se apro-
prie criativamente desses espaços. Entendemos por apropriação um processo de 
ocupação e utilização de territórios da cidade – como parques, praças e museus –, 
partindo da ideia de Paulo Freire (2007), segundo o qual “há uma pedagogicidade 
indiscutível na materialidade do espaço”, isto é, o espaço, aqui entendido como 
um (potencial) território educativo, possui em sua materialidade uma série de dis-
positivos pedagógicos que se bem utilizados podem contribuir para o processo de 
aprendizagem de crianças, jovens e adultos. 

O já constatado fracasso do tradicional modelo escolar, com suas características 
tayloristas e Panóptica, como apontamos, pede que nós, educadores, passemos 
a pensar em outros espaços que também possam contribuir para a formação de 
pessoas conscientes – tanto político e econômico, quanto socialmente –, tirando 
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da escola o monopólio sobre a educação e compartilhando essa tarefa não só com 
a família, mas com toda sociedade, conforme estabelece a constituição. 

Nesse sentido, espaços como a Praça da Estação, o Conjunto Arquitetônico da 
Pampulha ou uma Praça de Bairro, por exemplo, podem ser pensados de for-
ma conjunta à escola no sentido de criar mecanismos de ensino-aprendizagem 
mais efetivos e que possibilitem uma pedagogia que se aproprie da cidade e não 
somente a condene como “perigosa” e “violenta”. Lembrando novamente Milton 
Santos (2000), é preciso que os jovens criem uma identidade com a cidade e com 
seus territórios educativos, ou seja, é preciso construir um sentimento de per-
tencer aos espaços que os pertence; dessa forma, a educação passa a atuar em 
um sentido mais amplo, ampliando não só os espaços, mas também as formas de 
atuação dos educadores. 

Belo Horizonte: ecos de uma cidade moderna
Antes de passarmos para a uma descrição comentada do projeto, pensamos ser 
necessário dizer ao menos algumas palavras sobre a história de Belo Horizonte 
e da Pampulha presente na historiografia sobre o tema. Embora suscito, os enx-
ertos abaixo possibilitam uma aproximação com os dilemas que se explicitaram 
durante o desenvolvimento do projeto.

Os anos inicias da República brasileira fizeram nascer o desejo do novo, desejo este 
encabeçado pela sede de rupturas com o modelo imperial vigente. Esse desejo viu 
uma possibilidade de se materializar nos traçados artísticos que viriam a atestar 
a história de uma nação que superou os atrasos legados pela experiência colonial 
e imperial, como por exemplo no famoso quadro “Tiradentes Supliciado” (1893), 
de Pedro Américo, em que o martírio do herói nacional representa sobretudo a 
disposição à luta pela causa nacional, ou, de outro modo, o traçado dessas novas 
cidades que viriam a compor as cenas dos quadros de obras de arte republicanas. 

É sobre este segundo aspecto que iremos direcionar nosso olhar: a cidade en-
quanto construção de um espaço destinado a suprir os ideais de homens e mul-
heres e seus anseios pela modernidade. Tomaremos como objeto, portanto, a 
cidade de Belo Horizonte. Inaugurada em 1897 sob os auspícios da modernidade, 
ela sintetiza, num certo sentido, os sonhos de homens modernos. No entanto, 
ainda hoje, Belo Horizonte figura como um espaço em disputa, tanto do ponto de 
vista prático quanto do imaginário social constituído. 

Nesse sentido, foi embalado pelos ideais que caracterizariam a Belle Époque e que 
fizeram nascer em terras brasileiras uma nova sensibilidade – i.e., um novo modo 
de se relacionar com o mundo e com as pessoas –, é que o discurso republicano, 
influenciado também pelos ideais positivistas, se materializou na construção da 
nova capital de Minas Gerais. Portanto, Belo Horizonte foi pensada desde o início 
de forma racional, a partir dos sonhos dos empreendedores de tal obra:  

A Capital já nasce com uma missão: promover o progresso econômico 
e intelectual de Minas, projetando-a como a maior força política do 
cenário nacional. Construindo-se sobre os escombros do mundo rural 
arcaico, ela deve introduzir o Estado no moderno universo urbano e 
industrial. (SIQUEIRA ,1997, 81, Apud ROCHA, 2013, P. 30)

A nova capital mineira seria símbolo de um novo tempo, superaria as relações 
conflitantes que havia nas cidades brasileiras, pois, nesse sentido, seria marcada 
pela racionalidade na constituição dos espaços, além, é claro, de trazer as marcas 
de uma cidade moderna, com novos modos de se viver, com ares de intelectuali-
dade e desenvolvida o suficiente para seguir o rumo do progresso.  

E assim foi-se construindo uma “cidade setorizada”: Havia a área central urbana, 
que recebeu os devidos adendos estruturais como transporte, educação, sanea-
mento, assistência medica e iluminação. Essa área abrigava um bairro de mora-
dores da “elite”, como os políticos e burocratas de alto escalão. Outro “setor” foi a 
área suburbana, que não recebeu, a princípio, as mesmas estruturas que o centro 
urbano e abrigava os trabalhadores e operários; e, ainda, existia a área rural, que 
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era composta pelas cinco colônias agrícolas da região e era responsável pelo abas-
tecimento de produtos hortigranjeiros. 

Desse modo, a partir dessa racionalização setorial, é que Belo Horizonte foi se 
constituindo enquanto capital. Sabemos que com o crescimento da cidade, esse 
plano original não se sustentou e que esse projeto, na realidade, escancarou as 
ideias segregacionistas que sombreavam os projetos republicanos. 

Ora, como salienta José Murilo de Carvalho (1987), talvez com algum exagero, o 
povo brasileiro assistiu bestializado a proclamação da República, quer dizer, os 
interesses comuns, coletivos, populares dos cidadãos, foram considerados de 
somenos importância. Os mecanismos políticos e institucionais de flexibilização 
da participação do povo na gestão governamental quase que inexistiam; essas 
relações se estabeleciam, para Jose Murilo Carvalho, sobretudo através da Estada-
nia, quer dizer, através de um tipo de relação quase clientelista com o estado. A 
expressão “estado de direito” talvez não se aplicasse aqui, justo por que os dire-
itos não eram conquistas populares garantidas pelo estado, mas concessões que 
esse mesmo estado fazia a particulares. A cidadania “precisou amadurecer não de 
acordo com o estado, mas apesar dele”. De modo geral, portanto, a participação 
popular nos meios institucionais foi quase nula e a República, que teoricamente 
deveria se valer justamente dessa camada, foi forjada no Brasil com a tutela dos 
setores mais abastados. 

É, grosso modo, essa a República que se materializou nas linhas do traçado urba-
no de Belo Horizonte: essa Republica que afastava o povo do centro das decisões, 
dos centros urbanos e dos “milagres” da modernidade. 

Como dito, a cidade cresceu e os espaços em torno da região central e além dela 
foram sendo ocupados de forma não planejada. Mais uma região seguiu os passos 
de origem da capital e, assim como a região central, nasceu dos sonhos de mod-
ernidade de alguns homens: a região da Pampulha. 

O planejamento inicial para a região não contava com a arte arquitetônica que 
vemos hoje no complexo. Otacílio Negrão de Lima, prefeito de Belo Horizonte, 
tinha como objetivo a construção da represa para o ribeirão Pampulha. Foi, nesse 
sentido, somente na gestão de Juscelino Kubitschek que o projeto arquitetônico 
que existe hoje na Pampulha foi incorporado a ganhou seus famosos traços.

Os Olhares sobre a Pampulha
A região da Pampulha é uma das paisagens postais mais significativas de Belo 
Horizonte. O espaço atrai, ano a após ano, centenas de milhares de turistas do 
Brasil e de todo o mundo. Recentemente (2016), com o reconhecimento do Con-
junto Moderno da Pampulha, projetado pelo cultuado arquiteto brasileiro Oscar 
Niemeyer, como Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco, o status “ofi-
cial” da região foi atualizado. A região se juntou, portanto, à Cidade Histórica de 
Ouro Preto, ao Centro Histórico de Diamantina e ao Santuário de Bom Jesus de 
Matosinhos de Congonhas como os sítios mineiros declarados pela Unesco “Pat-
rimônio Mundial”. Nesse sentido, sua fama é marcada tanto pelos aspectos pais-
agísticos e arquitetônicos do Conjunto Moderno, quanto pelo caráter sofisticado e 
luxuoso de seus espaços privados como casas, bares e restaurantes. 

Esses aspectos se ligam, no entanto, a própria história da região da Pampulha, 
que, assim como a cidade de Belo Horizonte, teve os seus espaços milimétrica-
mente planejados. Esse planejamento reverbera nos discursos sobre a região e se 
articula com um imaginário coletivo que sustenta e direciona o discurso turístico 
sobre o local. 

Insistimos, portanto, em destacar os vários olhares sobre esse espaço, pois, nesse 
sentindo, a Região da Pampulha, tal como a conhecemos, nasceu de uma ideia, 
que se associa a um discurso da época de sua concepção. Entretanto, ressaltaría-
mos que esse discurso não se manteve inalterado em todos os projetos propos-
tos para a região. O primeiro projeto pensado para o espaço, por exemplo, foi 
proposto durante o mandato do então prefeito de Belo Horizonte Otacílo Negrão 
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de Lima (1935-1938). Neste projeto, a proposta consistia na construção de uma 
represa para o Ribeirão Pampulha e, nesse sentido, não incluía o projeto do Con-
junto Arquitetônico.  

Foi somente na Gestão de Juscelino Kubitschek (1940-1945) que o projeto do 
conjunto foi pensado e ganhou vida. Segundo Fernandes (2016), o projeto inicial 
pensado para construção na região da Pampulha foi desenvolvido pelo urbanista 
Agache que indicou a região para a construção de uma “Cidade Satélite”, desti-
nada a abrigar trabalhadores em torno da represa, como forma de minimizar as 
desigualdades sociais que marcavam a cidade de Belo Horizonte. 

Porém, Juscelino Kubitschek possuía outras intenções para a região, que incluía, 
por exemplo, fazer da área um espaço nobre e que refletisse a modernidade – 
marca de seus projetos políticos. O projeto foi construído entre os anos de 1942 e 
1944 e, segundo o prefeito, as obras fariam com que a imagem de Belo Horizonte 
ficasse associada à de uma cidade moderna e que o turismo da região seria fa-
vorecido.

O que podemos notar, portanto, é que as intenções de Kubitschek se materi-
alizaram no projeto de Niemeyer, que fugia dos traços arquitetônicos tradicionais 
e trazia a suavidade das curvas ao concreto armado utilizado nas construções de 
estilo modernista, marca dos projetos traçados pelo arquiteto. 

Nesse sentido, é significativo notar que o conjunto construído na região não traria 
mudanças apenas no campo da construção civil, os espaços foram se associando 
a um novo estilo de vida:

(...) as obras da Pampulha trouxeram inovação também quanto 
às práticas sociais da sociedade de Belo Horizonte. Isso se dá 
principalmente em relação ao Cassino, peça fundamental, ao ver de 
Juscelino, para o turismo. Sua intenção era “antes de tudo, dar a Belo 
Horizonte uma obra que não só refletisse o seu vertiginoso progresso, 
como ainda tomasse um espelho da cultura mineira”. (FERNANDES, 
2016, p.10)

A construção do conjunto recebeu outros elementos que marcam a aparência do 
local e ajudaram a constituir uma representação do local no imaginário coletivo 
dos mineiros. É possível, por exemplo, notar a presença de obras ligadas a artistas 
famosos, como por exemplo Burle Marx e do pintor Cândido Portinari. 

Outro aspecto significativo sobre a implantação do Conjunto é que a material-
ização da ideia de modernidade – presente tanto nas intenções do então prefeito 
Kubitschek, quanto no estilo arquitetônico trabalhado por Niemeyer – se vinculam 
a ideia de construção de uma identidade nacional. Isso se dá na medida em que o 
Conjunto evocava um estilo de vida que posteriormente passará a caracterizar o 
cenário arquitetônico nacional com a construção de Brasília, projeto também assi-
nado por Oscar Niemeyer e empreendido no governo presidencial do ex-prefeito 
de Belo Horizonte Juscelino Kubitschek.  

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha é composto pela Igreja São Francisco de 
Assis, o Cassino (que foi fechado algumas vezes e hoje abriga o Museu de Artes da 
Pampulha), O Iate tênis Club e a Casa do Baile. 

O Projeto (Re) descobrindo a Pampulha
Tendo em vista as ponderações desenvolvidas ao longo do artigo, apresentare-
mos agora algumas reflexões oriundas da aplicação de um Projeto de Educação 
para o Patrimônio desenvolvido com alunos do 3° ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual José Heilbuth Gonçalves: o projeto (Re) descobrindo a Pampulha: Pat-
rimônio, discursos e alteridade.[1] 

Neste projeto buscou-se trabalhar com os estudantes algumas noções técnicas 
relacionadas ao universo do patrimônio cultural no Brasil, além de fomentar de-

[1]  Para maiores informações sobre os procedimentos metodológicos adotados 
no desenvolvimento do projeto ver SILVA. T. C. et al. (Re) descobrindo a Pampulha: 
Patrimônio, discursos e alteridade. Revista eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte, v. 4, p. 280-297, 2017.
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bates acerca do reconhecimento e dos usos dos espaços. Dessa forma, nossa 
pratica foi orientada no sentido de pensar e problematizar os bens que integram 
o Conjunto Arquitetônico da Pampulha; refletir sobre os dilemas implicados nas 
políticas patrimoniais brasileiras e, ainda, discutir os significados dessas políticas 
para a inclusão de grupos sociais que compõem a identidade plural do país e para 
população de modo geral, na medida em que se engajam em projetos coletivos de 
reconhecimento. 

Partimos, portanto, de uma pratica de ensino que possui como princípio a inter-
ação, tendo como base as ideias do sócio construtivismo e o sócio-interacionismo 
(NASCIMENTO, 2017), em que se defende que o aprendizado do sujeito se dá pelos 
vínculos que o mesmo estabelece com o seu meio através do conhecimento e das 
experiências que possui. Nesse sentido, insistimos na ideia de que o ensino e a 
aprendizagem devem se pautar na interação entre os sujeitos, para que, dessa 
forma, se articule uma construção do conhecimento que seja resultado de uma 
participação ativa dos estudantes. 

Assim sendo, o projeto teve como proposta articular as vivencias dos estudantes 
enquanto moradores da região da Pampulha e proximidades, buscando o olhar 
dos mesmos sobre o Patrimônio. Ainda nesse sentido, buscamos entender, em 
alguma medida, que tipo relações essas pessoas estabeleciam com o conjunto 
arquitetônico, para, a partir de suas experiências, trabalhar questões acerca do 
patrimônio, preservação, memória, empatia e alteridade, políticas patrimoniais e 
história regional entendendo que a educação para o patrimônio envolve questões 
profundas sobre existência e construção da identidade dos sujeitos sociais.

Outro ponto trabalhado no projeto foi o uso do patrimônio cultural brasileiro as-
sociado a pratica de ensino de História Regional. Dessa forma, abordamos ele-
mentos sobre a história da cidade de Belo Horizonte e da regional Pampulha, afim 
de compreendermos as construções historiográficas sobre o local e que rever-
beram no imaginário coletivo sobre a região, buscando, a partir dos olhares dos 
alunos, elementos específicos sobre a região que se ofuscam diante deste imag-

inário. Buscamos, também, desconstruir alguns discursos que ainda são utiliza-
dos como forma de demarcação dos espaços públicos e atuam como limitadores 
de seus usos. O mesmo se aplica ao Conjunto Arquitetônico que, como veremos, 
embora componha a lista de Patrimônio da Humanidade, mantem uma relação 
conflituosa com moradores da região.

O projeto foi desenvolvido em quatro etapas. Na primeira etapa de sua aplicação, 
foi realizada junto aos alunos uma aula dialogada em que os mesmos puderam 
expor o que conheciam sobre a questão patrimonial, sobre suas vivencias na 
região e sobre a relação com a disciplina História. Foram distribuídas uma cartilha 
produzida pelo grupo aplicador em que constavam informações sobre os proces-
sos de patrimonialização. Foi realizada, ainda, uma leitura conjunta com os alunos 
e, posteriormente, foi realizado um debate. 

É significativo ressaltar que já neste primeiro momento os alunos levantaram 
questões sobre a marginalização do espaço – o que foi vivenciado pelo grupo em 
um dos dias da aplicação do projeto quando alguns alunos foram assaltados a 
caminho da escola – e a visão atribuída a região da Pampulha como um lugar 
nobre, retirando do foco as desigualdades existentes na região. “A Pampulha é 
grande, não é só o conjunto, o Mineirão e a lagoa”, pontuou um dos alunos.

Portanto, pudemos perceber, logo no início do projeto, que o discurso sobre a 
Pampulha encontrava ecos no imaginário social sobre o espaço e, num certo sen-
tido, escamoteava a diversidade dos públicos moradores da região e principal-
mente as desigualdades. Quando analisada historicamente, vemos que a Pam-
pulha nasceu do ideal modernista do prefeito JK, que endossava tal discurso de 
modernidade e luxo. O conjunto, enquanto materialização deste ideal, sustenta 
esse discurso e, nesse mesmo sentido, algumas outras questões, como o poten-
cial turístico do local, que, além do conjunto, conta com atrações diversas, fazem 
coro a tal imagem, criando condições de perpetua-la. 

Outro ponto trabalhado junto aos alunos foi a questão do patrimônio imateri-
al. Neste momento, levantamos questões sobre o significado de certas práticas e 
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manifestações culturais de alguns grupos e o significado das ações de patrimonial-
ização. Os alunos não deixaram de questionar, por exemplo, o porquê de mani-
festações especificas de determinados grupos serem pautadas como patrimônio 
tanto em esfera local quanto nacional. Dessa forma, trabalhamos a questão da 
construção da identidade nacional e a relação destas com as primeiras politicas de 
patrimonialização ocorridas no Brasil durante o governo Vargas na década de 30. 

Pontuamos, então, as raízes da valorização dos prédios públicos, do elemento bar-
roco e da religião católica. Levantamos um debate sobre como esses elementos 
que eram tidos como patrimônio da nação possuíam raízes portuguesas, o que 
distanciava a presença indígena e africana dos discursos sobre a construção e 
identidade do Brasil e como a leitura sobre a História se pautava numa visão pos-
itivista (REIS, 2006). Partindo dessa discussão, fomos apresentando outras pautas, 
como, por exemplo, a importância de se valorizar a pluralidade e de reconhecer a 
presença de outras culturas na constituição de um país tão grande e plural como 
o Brasil. 

Ao tocarmos nas raízes dessas leituras e nas mudanças dos paradigmas histo-
riográficos, os alunos ficaram mais interessados em compreender a construção 
da História de Belo Horizonte e da região da Pampulha. Pontuamos que essas 
mudanças estavam relacionadas também a lutas sócias por reconhecimento e val-
orização da cultura, e que isso contribuiu, em certa medida, com a inserção do 
“povo” no cenário político.

Após essa discussão, conversamos sobre temas ligados a cidadania, direito a ci-
dade, participação política, e como empatia e alteridade se tornam elementos fun-
damentais para criamos condições de compreensão de si e do outro, o que resulta 
na valorização e respeito as diferenças.

Na segunda etapa do projeto, os alunos foram levados para uma visita ao Con-
junto Arquitetônico. O objetivo da visita foi que os alunos pudessem obter uma 
experiência com o local e analisar os espaços partindo das discussões tidas em 
sala de aula. 

O primeiro espaço visitado foi o Museu de Artes da Pampulha que, no projeto ini-
cial, abrigou um Cassino. Os alunos não manifestaram muito interesse em relação 
ao espaço e questionaram o lugar por não apresentar atrações que despertassem 
o interesse da população. 

O segundo espaço foi a casa do baile. Nesta etapa, os alunos apresentaram um 
maior engajamento na discussão. Foi sintomático, num primeiro momento, que 
os alunos não conseguissem visualizar naquele pequeno espaço um ambiente de 
sociabilidade: “a casa é pequena para se ter festa”, questionava alguns, “aqui só 
vinha rico”, respondia outros. Nesse momento, perguntamos, então, quais os lu-
gares frequentados por eles no que diz respeito as festas e socializações. Eles 
falaram sobre festas de rua, sobre espaços no chamado “baixo centro”, em Belo 
Horizonte, como viaduto Santa Tereza, a praça da liberdade, e as chamadas re-
senhas que fazem na casa de amigos. 

O terceiro espaço foi a Igreja São Francisco de Assis. Os alunos tiraram fotos no 
entorno e a questão da pichação foi levantada. Porém, os alunos não se sentiram 
confortáveis para dialogar sobre essa temática.

O quarto e último espaço foi a casa Kubistchek. Neste espaço, alguns alunos in-
teragiram com o ambiente e demonstraram curiosidade diante daqueles objetos 
antigos, outros afirmavam que possuíam em casa ou viram na casa de algum par-
ente. Eles levantaram a questão de que a casa é bastante luxuosa e estranharam 
a disposição dos cômodos quando viram que para entrar em um dos quartos era 
preciso passar por dentro de outro. Eles também ficaram espantados por saber 
que aquela casa servia a JK e sua família apenas nos finais de semana e levan-
taram um debate sobre os “benefícios exagerados” (sic) concedidos aos políticos 
brasileiros.

A terceira etapa do projeto consistiu num debate sobre as impressões dos alunos 
após a visita. Novamente entrou em cena a questão de que o espaço não se fazia 
atraente e receptivo, o que, para eles, provocava o distanciamento da população 
mais pobre. Outro ponto levantado foi a exploração econômica do espaço que di-
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ficulta o acesso. Segundo os alunos, até mesmo “parar o carro” na rua é algo com-
plicado, pois os “flanelinhas” cobram e dificultam a permanência dos que se opõe 
a pagar: “eles acham que todo mundo que está lá tem dinheiro”. Fora o consumo 
de alimentos que também foi considerado demasiadamente caro pelos alunos. 

Outro ponto levantado, foi o de que o Conjunto acabava alimentando essa ideia 
de que “a Pampulha é lugar de rico” (sic), e, segundo os alunos, os governantes e 
a polícia acabavam privilegiando mais o Conjunto do que os cidadãos, na medida 
em que pareciam estar mais preocupados em “preservar paredes do que vidas” 
(sic). 

Sobre as políticas patrimoniais especificamente, houve um atrito entre os alunos: 
alguns consideravam importante a preservação; outros, nem tanto. Buscamos, 
então, mediar o debate. Retomamos a discussão sobre os discursos históricos e 
como eles atuam diretamente no cotidiano das pessoas, alimentando um imag-
inário sobre a região e fortalecendo determinadas permanências. Porém, acres-
centamos que para a desconstrução de algo é precioso saber de sua existência e 
como isso afeta a coletividade. 

Nesse sentido, o debate chegou ao fim com a conclusão de que só é possível uma 
pratica emancipadora na medida em que as limitações são reconhecidas; e que 
se quisermos superar os discursos que segregam ou tornam invisíveis é preciso, 
além de combate-los, conscientizar as pessoas tanto no presente quanto no futuro 
de sua existência. Portanto, reconhecer o que já foi feito não significa ter de aderir 
ao discurso que está associado a tal bem, mas representa uma possibilidade de 
ressignificação e reapropriação deste bem – passo significativo para mudanças no 
paradigma imposto. A mesma reflexão pautou a discussão sobre a História.

Na quarta e última etapa da aplicação do projeto, os alunos desenvolveram o “Jor-
nal Mural”, proposta do professor de História Romulo que nos convidou para inte-
grar a primeira edição do projeto. Os alunos escreveram textos com base nas dis-
cussões do projeto e ilustraram com desenhos e fotografias produzidos por eles.

Considerações finais 
Bem, de modo geral, seria possível finalizar insistindo mais uma vez na importân-
cia das discussões que envolvem o patrimônio na construção das identidades e, 
para além disso, no próprio estar-no-mundo desses estudantes. Na medida em 
que o patrimônio se desloca desse olhar oficial, que pauta as discussões de cima 
para baixo, e se direciona para o cotidiano e para os processos de significação 
levado a cabo pelos sujeitos implicados no processo, as discussões sobre patrimô-
nio se tornam pertinentes e olhar sobre “os” patrimônios se transformam. 

Dessa forma, o que orientou nossa pratica foi menos a busca por soluções para 
os dilemas e conflitos que nos foram sendo apresentados durante o processo, 
e mais a explicitação dessas contradições em forma de diálogos críticos com os 
estudantes. Nesse sentido, acreditamos que uma vez que se apresente a possibi-
lidade de uma apreciação crítica desses bens, de uma visualização das memórias 
com a qual se articulam e a percepção das dinâmicas políticas, sociais e econômi-
cas que circundam os bens patrimonializados, a discussão deixar de ser pautada 
pelo olhar “oficial” e passa a se constituir através de um olhar “real”. Como diria 
Machado de Assis, há muito anos: “O país real, esse é bom, revela os melhores 
instintos; mas o país oficial, esse é caricato e burlesco”. Dessa forma, tomando a 
fala do mestre num outro sentido, quando o patrimônio é apresentado de forma 
caricatural e burlesca, a serviço (apenas) de um olhar ”oficial” e interessado, a di-
mensão “real”, das pessoas, das práticas e dos dilemas cotidianos, fica obliterada. 
Resgatar (ou menos que isso) privilegiar o olhar desses estudantes, é uma forma 
de fazer valer a “função social do patrimônio”, que consistiria, hoje, em tornar as 
discussões em torno do patrimônio e os instrumentos legais disponíveis, em for-
mas de “reivindicação de direitos, de ocupação de espaços”, etc.

É preciso, portanto, sobretudo do ponto de vista do Ensino de História e da Edu-
cação para o patrimônio, partir dessas dimensões. Mas é preciso que nos expres-
semos bem. Não se trata de desvalorizar as políticas patrimoniais e a preocupação 
oficial com a preservação dos monumentos. Mas sim apresenta-las através de 
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uma articulação com uma visão crítica e um entendimento complexo das relações 
sociais no Brasil. Quando isso ocorre, tanto o patrimônio quanto as pessoas que 
de fato significam o patrimônio saem ganhando. 
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RESUMO
Fundada no início do século XVIII, tombada pelo IPHAN em 1938 e declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1980, a cidade de Ouro Preto 
apresenta, hoje, uma evidente desagregação, estética e social, onde a “cidade 
periférica”, caracterizada pela aglomeração de bairros populares construídos nas 
fraldas dos morros que circundam o núcleo histórico, e se contrapõem a este, de 
reconhecido valor excepcional. O núcleo originário concentra a maior parte das 
construções de prestígio, enquanto os morros circundantes estão povoados de 
autoconstruções que violam de maneira descontrolada as regras edilícias e conferem 
ao conjunto um efeito visual opressor, onde as destacadas perspectivas urbanísticas 
e arquitetônicas do século XVIII são contaminadas por um fundo de pobreza. Além 
disso, todo o núcleo habitado encontra-se sujeito ao risco de deslizamentos quando 
as condições meteorológicas são marcadas por fortes chuvas. Estas observações 
trazem à luz duas exigências principais do território de Ouro Preto: primeiro, um 
processo de regeneração urbana que possibilite reconectar o centro histórico 
com a “cidade periférica”; segundo, o desenvolvimento de ações e procedimentos 
destinados à mitigação dos riscos de deslizamentos que ameaçam os morros e, 
em menor medida, o centro histórico. Esta comunicação propõe um debate sobre 
as circunstâncias atuais de conservação da paisagem de Ouro Preto, objeto de 
pesquisas iniciadas em 2017 entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
o Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SiTI) da Politecnico di 
Torino, e a Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato. O projeto pretende disponibilizar as competências desenvolvidas pelos 
parceiros na gestão de territórios complexos caracterizados por um elevado risco 
ambiental mas também pela presença de um significativo patrimônio cultural e 
natural. Considerando a natureza preliminar das investigações, a contribuição aqui 
apresentada dirige-se às discussões teóricas e metodológicas que servirão como 
baliza para o desenvolvimento da pesquisa.

Palavras-chave: Paisagem cultural; Regeneração urbana; Mitigação de riscos; Ouro 
Preto.

1.  Uma Necessária Introdução 
O projeto de pesquisa teve origem na recente colaboração entre as instituições 
às quais pertencem os autores, a saber: SiTI/PoliTo, Associação para a Paisagem 
Vitivinícola de Langhe-Roero e Monferrato e Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Iniciada em 2016, reuniu os pesquisadores em mais de uma oportunidade 
em workshops e seminários, o último deles realizado na Escola de Arquitetura da 
UFMG em dezembro de 2017. Na ocasião, discutiu-se sobre a gestão da paisagem 
cultural, em especial dos sítios listados como Patrimônio da Humanidade pela UN-
ESCO; embora o objeto de discussão inicial tenha sido a Pampulha, uma crucial 
visita a Ouro Preto redirecionou os olhares dos pesquisadores, e orientou a elabo-
ração de um projeto de pesquisa, cujas bases metodológicas ora apresentaremos.

2.  Breve Quadro de Caracterização da Paisagem 
Cultural de Ouro Preto
A princípios do século XVIII, dentre montanhas e vales localizados na porção cen-
tral da antiga Capitania de Minas Gerais, surgiu o núcleo urbano da atual cidade de 
Ouro Preto. Centro da exploração minerária sobre a qual se estruturou a econo-
mia da colônia portuguesa durante a quase totalidade do Setecentos, a antiga Vila 
Rica representou um significativo papel político-administrativo, bem como artísti-
co-cultural. Os recursos provenientes da exploração do ouro e a necessidade de 
criar para a sede da Capitania uma imagem cosmopolita propiciaram o surgimen-
to de um significativo conjunto urbano-arquitetônico, permeado por monumen-
tos de excepcional artisticidade, como as igrejas rococó de São Francisco de Assis 
e do Carmo, onde o gênio de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, se fez notar.

Ouro Preto foi o primeiro sítio brasileiro inscrito na lista de Patrimônio da Hu-
manidade em 1980, sob o critério (i), pela qualidade estética da arquitetura ver-
nacular e erudita e pelo padrão urbano orgânico ali existentes, que caracterizam 
o gênio humano, e o critério (iii), posto que o patrimônio da cidade histórica de 
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Ouro Preto revela-se um testemunho excepcional do talento criativo da sociedade 
mineradora do período colonial (Figura 1). Desde os anos 1930, a cidade é alvo 
de políticas de conservação que conseguiram, em certa monta, preservar o frágil 
tecido do centro histórico. Podemos afirmar que, ao favorecer a preservação da 
paisagem como um “objeto artístico”, percebido exclusivamente em seus aspectos 
estéticos, foi negligenciada a necessária compreensão da cidade como um organ-
ismo dinâmico, composto por uma centralidade histórica a conservar e por um 
envoltório repleto de demandas sociais e ambientais. As políticas de conservação 
impostas enfatizaram o núcleo colonial, desconsiderando os assentamentos irreg-
ulares e as vizinhanças periféricas nos morros circundantes, onde são visíveis as 
precárias condições de habitualidade e os problemas infraestruturais.

Figura 1 – Centro Histórico de Ouro Preto – mapa de inscrição do bem.

Fonte: UNESCO-WHC, 2014.

A “cidade periférica”, um grupo de bairros populares em assentamentos irregu-
lares[1], construídos sobre sítios geologicamente frágeis e instáveis nos morros 
que circundam o núcleo original, é frequentemente indicada como detratora dos 
Valores Universais Excepcionais (Outstanding Universal Values – OUV) do sítio. O 
conflito entre esses tecidos evidencia as desigualdades: pobres e ricos, histórico 
e não-histórico, turístico e não-turístico, bonito e feio, legal e ilegal. Hoje, Ouro 
Preto são duas cidades: a relação entre os tecidos histórico e não-histórico in-
dica a necessidade de uma reconexão (Figura 2). A “cidade periférica” cresceu 
não apenas sobre áreas verdes, mas especialmente sobre sítios arqueológicos, 
remanescentes das atividades minerárias originais e ao redor de importantes con-
struções localizadas fora do núcleo urbano do século XVIII, as capelas de São João, 
Santana, Piedade e São Sebastião. A topografia torna ainda mais evidente o confli-
to entre as áreas antigas e de nova ocupação na cidade: o núcleo histórico original 
situa-se no fundo dos vales irregulares, enquanto os bairros pobres se espalham 
sobre as colinas em altitudes mais elevadas. O núcleo original concentra, ainda, a 
maioria das construções de prestígio, enquanto as colinas ocupadas concentram 
o grande número de autoconstruções vernaculares que descontroladamente ne-
gam as regulamentações impostas.

[1]  Apesar da maior parte destes assentamentos ser ilegal, é necessário recordar que 
diversos deles são regulares, como é o caso da Vila Aparecida.
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Figura 2 – Vista do centro histórico de Ouro Preto a partir do mirante do Morro de São Sebastião.

Fonte: Acervo Vanessa Brasileiro, 2017.

O efeito visual é severo: desde o centro da cidade histórica, as gloriosas perspec-
tivas urbanas e arquitetônicas do século XVIII são afetadas por um cenário de po-
breza (Figura 3). Como a “cidade periférica” não é legal, e o uso do solo é abusivo, 
ela não possui infraestrutura básica e não segue as regras definidas pelo Plano 
Diretor. Qualquer processo de regularização fundiária provavelmente seguiria a 
forma jurídica do usucapião, mas o reconhecimento da propriedade também re-
quer a aplicação da legislação urbanística, gerando um impasse. Para orientar as 
futuras apropriações do lugar, novas regras deveriam ser elaboradas, consideran-
do a área como fronteira de interesse de um Patrimônio da Humanidade, uma vez 
que as encostas ocupadas são visíveis a partir do núcleo histórico de Ouro Preto. 
Estudos sobre campos visuais, parâmetros urbanos e capacidade de suporte pais-
agístico devem ser considerados como bases para o futuro desses assentamentos.

Figura 3 – Vista do entorno ao centro histórico de Ouro Preto a partir da igreja de Santa Efigênia.

Fonte: Acervo Vanessa Brasileiro, 2017.

Existem ainda outras questões significativas a serem consideradas no que diz res-
peito à ocupação dos morros. A instabilidade geológica de boa parte dessas áreas 
torna as condições de vida muito precárias e perigosas. Mesmo assim, o estado 
de consolidação das ocupações demonstra o quanto o planejamento urbano é 
um exercício difícil para os agentes públicos municipais. É fato que desmorona-
mentos e deslizamentos de terra fazem parte do cotidiano de Ouro Preto há sécu-
los, posto que ocorrem nas encostas desde os primórdios da ocupação das áreas 
de mineração; mais recentemente, em razão da expansão da ocupação urbana 
nestas áreas, o problema se agravou significativamente. As lâminas translacionais 
rasas são o tipo mais comum, mas as quedas pedregosas, as quedas de rochas e 
os fluxos de terra ocorrem com certa frequência e constituem uma ameaça para 
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a população e para o patrimônio histórico, além de colocar em risco estruturas de 
engenharia civil.

Essas observações levam à conclusão de que as duas principais necessidades do 
território de Ouro Preto são:

1. um processo de regeneração urbana que conduza à reconexão entre o centro 
histórico de Ouro Preto e a “cidade periférica”, considerando princípios estéticos 
aplicados à paisagem e aos principais campos visuais através de parâmetros ur-
banísticos precisos, e

2. o desenvolvimento de ações e procedimentos voltados para a mitigação dos 
riscos de deslizamentos que ameaçam a “cidade periférica” e, em menor medida, 
o centro histórico.

Metodologia para a Regeneração Urbana e a Mitigação 
de Riscos
A pesquisa proposta pretende analisar criticamente o estado de conservação da 
paisagem cultural de Ouro Preto, disponibilizando ao município a expertise dos 
parceiros na gestão de territórios complexos caracterizados por um alto risco 
ambiental, mas também pela presença de um significativo patrimônio cultur-
al e natural. A fim de atingir tal objetivo, serão propostas quatro atividades que 
poderão ajudar as autoridades locais a iniciar um processo que permita superar 
as questões críticas e reduzir os riscos inerentes ao território, a saber:

1. Partilha: organização de conferências internacionais;

2. Proteção: elaboração de um esboço para um Plano de Gerenciamento de Risco 
de Desastres;

3. Intercâmbio: cooperação entre a proteção civil brasileira e italiana;

4. Atuação: elaboração de Estudo de Viabilidade para intervenções de regener-
ação urbana.

As atividades previstas no projeto visam abordar as questões críticas que afligem 
o território de Ouro Preto a partir de pontos de vista diferentes e sinérgicos: do 
compartilhamento de experiências e boas práticas implementadas em territórios 
que são semelhantes aos problemas e características de Ouro Preto, à elaboração 
de uma ferramenta de planejamento e gestão especificamente projetada para a 
proteção de sítios da UNESCO em contextos problemáticos do ponto de vista am-
biental; e da colaboração com instituições especializadas na proteção das popu-
lações e dos artefatos em relação a catástrofes, à elaboração de um documento 
que traduza as boas práticas e objetivos identificados em projetos e prioridades.

3.1 Partilha: conferências internacionais
Conferências temáticas, especialmente aquelas que acontecem em um contexto 
internacional, representam momentos cruciais para o compartilhamento de obje-
tivos, métodos de trabalho e ideias inovadoras para enfrentar questões e desafios 
críticos e estabelecer as oportunidades de cooperação.

A fim de atender à necessidade de proteger o território de Ouro Preto, a organi-
zação de um ciclo de conferências internacionais sobre o tema da proteção de sí-
tios listados como Patrimônio da Humanidade e da gestão de riscos ambientais é 
o primeiro passo para colher ideias e sugestões provenientes de experiências bem 
sucedidas obtidas em contextos onde se apresentam questões semelhantes. As 
conferências serão direcionadas para abrir o debate sobre a gestão dos territóri-
os chancelados pela UNESCO em um sentido amplo; isto é, do ponto de vista da 
proteção e valorização do patrimônio de excepcional valor universal (OUV), e do 
ponto de vista da proteção de uma área vasta (da população, artefatos, infra-es-
trutura) do risco de deslizamentos de terra que constantemente ameaçam sua 
integridade, e não apenas aquela limitada pelo perímetro da UNESCO. 
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Propõe-se a organização de duas conferências internacionais, uma no Brasil e 
uma na Itália; uma no início do projeto e uma ao final, como um evento internacio-
nal para a apresentação dos resultados do projeto. Administradores locais e todos 
aqueles sujeitos cuja missão institucional é proteger o território e implementar 
iniciativas e procedimentos para mitigar os riscos ambientais serão convidados 
para as conferências. As duas conferências programadas representarão o terceiro 
e quarto Seminários sobre Gestão de Paisagem Cultural, em sequência aos even-
tos anteriores ocorridos em Torino (2016) e Belo Horizonte (2017).

Será dada especial atenção à seleção de conferencistas que trarão o seu con-
tributo para o debate, particularmente envolvendo a rede consolidada de sítios 
italianos listados pela UNESCO que apresentam semelhanças com Ouro Preto, a 
exemplo de Porto Venere, Cinque Terre e as ilhas de Palmaria, Tino e Tinetto; as 
áreas arqueológicas de Pompéia, Herculano e Torre Annunziata; e a Paisagem Vi-
tivinícola do Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

Ao final das Conferências Internacionais, todas as ideias e contribuições trazidas 
pelos diversos palestrantes serão coletadas e será publicado um volume de anais 
de congressos, que serão disponibilizados on-line, a serviço de técnicos e acadêmi-
cos interessados nos conteúdos divulgados. 

3.2 Proteção: Plano de Gerenciamento de Risco de 
Desastres
As principais referências para a implementação do Plano de Gerenciamento de 
Riscos de Desastres (PGRD) derivam de estudos e pesquisas realizadas pela UNES-
CO para a proteção de sítios do Patrimônio Mundial (UNESCO-WHC, 2010).

Os princípios da gestão de riscos decorrentes de desastres (Disaster Risk Manage-
ment), conforme declarado pela UNESCO, são:

• prevenção ou redução dos impactos que os desastres podem causar sobre o 
patrimônio cultural, sobre o território circundante e sobre a população, do ponto 
de vista metodológico da conservação preventiva;

• conservação do Valor Universal Excepcional (OUV) que justifica a inclusão do sítio 
na Lista do Patrimônio Mundial;

• estudo dos fatores que podem aumentar a vulnerabilidade intrínseca do sítio e a 
avaliação de estratégias para sua redução;

• análise da adequação das medidas de proteção em vigor (como, por exemplo, no 
caso de sítios chancelados pela UNESCO, a zona tampão).

A estratégia de gerenciamento de riscos assume uma importância fundamental 
para a conservação de um sítio UNESCO, e é importante que atue de maneira 
orgânica em qualquer plano de prevenção de riscos adotado em nível local, re-
gional ou nacional.

A metodologia que será definida na elaboração do PGRD para Ouro Preto será ba-
seada no ciclo de ações (Disaster Risk Management Cycle, Figura 4) a ser implemen-
tado nas várias fases de impacto e evolução dos desastres que podem envolver 
o patrimônio cultural (antes, durante e pós-desastre); cada etapa corresponde a 
atividades precisas a serem implementadas para a mitigação de danos.
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Figura 4 – Disaster Risk Management Cycle.

Fonte: UNESCO-WHC, 2010.

A metodologia tem início com pesquisas e experiências sobre o tema, promovidas 
e disseminadas internacionalmente pela UNESCO e seus órgãos consultivos, ICO-
MOS, ICCROM e IUCN, e consiste em:

• avaliação e classificação de possíveis riscos (relacionados a mudanças climáticas, 
antrópicos e desastres naturais) aos quais os bens podem estar sujeitos;

• análise aprofundada do conjunto de edifícios para avaliar sua vulnerabilidade 
intrínseca, relacionada à estrutura e materiais e para criar um banco de dados dos 
elementos que contribuem para o conhecimento do bem;

• identificação das ferramentas mais adequadas para o planejamento de ações 
preventivas de conservação;

• estudo e avaliação de danos pós-eventos, com o uso de métodos de pesquisa 
específicos e inovadores e catalogação.

A implementação da gestão de riscos é dividida em três fases principais: antes, 
durante e pós desastre. Atividades precisas correspondem a cada fase:

1. Fase I. Antes do desastre: atividades relacionadas à identificação dos fatores de 
risco a que o sítio em questão pode ser submetido e ao planejamento das estraté-
gias para sua gestão e mitigação;

2. Fase II. Durante o desastre: nas 72 horas seguintes aos eventos são realizadas 
investigações para avaliar e mapear em tempo real os danos e impactos em ar-
tefatos, infraestruturas e no território; essas operações também podem ser úteis 
para as unidades de resgate alcançarem os locais;

3. Fase III. Após o desastre: após a ocorrência do evento, outras campanhas para 
medir e avaliar os danos devem ser realizadas, o que também contribui para 
sugerir elementos importantes a serem levados em consideração na elaboração 
do PGRD.

O PGRD fornecerá sugestões e diretrizes para gerenciar cada uma das três fases 
do gerenciamento de riscos.

Um cuidadoso e contínuo monitoramento das condições do bem e da validade 
das estratégias implementadas permite detectar prontamente a ocorrência de 
novas condições de risco para o sítio e, possivelmente, alertar os gestores para 
solicitar uma intervenção imediata.

Todos os projetos de intervenção serão organizados de acordo com um crono-
grama, que também incluirá prazos para revisar e monitorar continuamente os 
efeitos do plano.
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O PGRD terá de ser harmonioso com as estratégias planejadas a nível global e a 
nível local, se houver algum. O plano, portanto, será coordenado com os instru-
mentos de nível superior e proporá procedimentos e atividades comuns entre os 
vários órgãos responsáveis por sua implementação.

Após a sua aprovação, o conteúdo do PGRD será divulgado através de diferentes 
formas de comunicação de acordo com o público ao qual é dirigido (por exemp-
lo, brochuras ou cartazes para a população, um relatório para agências estatais, 
orientações para gestores de locais); É essencial que várias cópias do plano sejam 
mantidas em diferentes instituições, de modo a serem mais facilmente encontra-
das no caso de um desastre real.

3.3 Intercâmbio: cooperação técnica
Gerenciar situações de risco ambiental, como o risco de deslizamentos que carac-
teriza o território de Ouro Preto, significa não apenas elaborar e aplicar ferramen-
tas de planejamento ad hoc, mas também envolver e capacitar todos os profission-
ais que têm responsabilidade pelo controle do território e as ações de prevenção, 
proteção e resgate previstas no plano.

Na Itália, este papel é desempenhado pelo Departamento de Proteção Civil, que 
tem a função de orientação, de acordo com os governos regionais e locais, de pro-
jetos e atividades para a prevenção, previsão, monitoramento e gestão de riscos 
e procedimentos de intervenção. O Departamento coordena a resposta a desas-
tres naturais, catástrofes ou outros eventos cuja intensidade e extensão devem 
ser enfrentadas com poderes e meios especiais. Trabalhando em estreito contato 
com as autoridades locais, o Departamento cuida de todas as atividades destina-
das a prever e prevenir riscos, auxiliando e apoiando as populações afetadas por 
desastres, enfrentando e superando as emergências e trabalhando na elaboração 
de legislação para a prevenção de riscos e medidas regulatórias necessárias para 
lidar com desastres e minimizar danos a pessoas e propriedades. O Departamen-

to promove projetos e atividades de formação nacionais e internacionais que con-
tribuem para disseminar a cultura da proteção civil.

O Departamento de Proteção Civil italiano está também ativamente envolvido no 
âmbito internacional, com a participação em numerosos projetos de cooperação 
financiados pelos Programas Europeus de Cooperação; além disso, ele participa 
do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, uma estratégia da União Europeia para 
responder prontamente a emergências que possam ocorrer em territórios dentro 
ou fora da União Europeia, através da parcela de recursos em todos os países 
membros.

Dada a perícia e longa experiência da Proteção Civil italiana na prevenção e gestão 
de emergências causadas por desastres naturais, mesmo na presença de patrimô-
nio histórico e arquitetônico de excepcional valor universal (há equipes treinadas 
e especializadas na recuperação e segurança de artefatos históricos), parece útil 
conectar o Departamento Italiano de Proteção Civil e o órgão de contrapartida 
da região de Minas Gerais, a fim de promover trocas de experiências e iniciar um 
processo de colaboração que possa servir a cidade de Ouro Preto para iniciar um 
caminho estratégico para a segurança local com o apoio de pessoal qualificado e 
experiente nos procedimentos europeus de gestão de emergências.

O caminho da colaboração poderia ser iniciado através da realização de um 
seminário técnico (a ser realizado em Ouro Preto) com o objetivo de comparar ex-
periências semelhantes na Itália e na região de Minas Gerais em relação à gestão 
de emergências ambientais e climáticas. O seminário será voltado para destacar 
as diferenças no modo de gestão de emergências e estimular um debate constru-
tivo sobre o potencial de melhoria de procedimentos e processos para assegurar 
que a gestão seja mais efetivo e eficiente e ajude a proteger pessoas e bens.
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3.4 Atuação: Estudo de Viabilidade para intervenções 
de regeneração urbana
Todas as atividades listadas até o momento são preliminares à fase de ação, que 
resultará em uma colaboração entre SiTI e UFMG para a elaboração de um estudo 
de viabilidade que terá como objetivo estratégico a superação de situações espe-
cíficas e territoriais de risco para a população e para os artefatos e a reabilitação 
urbana voltados a reconectar o centro histórico de Ouro Preto com a “cidade per-
iférica”.

O foco principal deste estudo de viabilidade será o gerenciamento de situações 
que, como parte da redação do PGRD, terão sido identificadas como aquelas de 
maior risco em relação à ocorrência de eventos climáticos extremos. Esta gestão 
pode dizer respeito à ativação de procedimentos especiais, à implementação de 
intervenções de regeneração urbana e / ou à relocação de artefatos e funções que, 
devido à sua localização atual, constituem situações de risco de difícil gestão.

A localização do projeto e da proposta de políticas pode ser definida graças a um 
ciclo de workshops em Geodesign, que são totalmente úteis para envolver profis-
sionais, stakeholders (gestores, apoiadores, investidores…) e a população em um 
processo de planejamento participativo.

O desenvolvimento do estudo de viabilidade seguirá o seguinte esquema:

1. Análise do território. Na primeira fase, os dados relativos ao território de Ouro 
Preto serão coletados e analisados, com uma avaliação aprofundada do prin-
cipal elemento de risco que caracteriza o território, ou seja, o risco de desliza-
mentos. Será realizada uma triagem do conjunto edificado do centro histórico 
e da “cidade periférica”, para criar um catálogo dos edifícios que serão classifi-
cados por nível de risco e das áreas com prioridade de intervenção. Serão re-
alizados no local estudos específicos relativos à geologia e hidrogeologia, bem 
como a série histórica de dados climáticos, útil para estabelecer os tempos de 

retorno dos fenômenos climáticos extremos e, portanto, para definir os níveis 
de risco. No final desta fase, o mapa de risco já desenvolvido no âmbito do 
PGRD será integrado com possíveis novos elementos emergentes desta fase. 
O mapa será usado para identificar as áreas e os artefatos em maior risco, 
permitindo, nas próximas fases, definir prioridades de intervenção para a sua 
mitigação.

2. Catálogo de estudos de caso. A fim de ter uma base documental para com-
parar o que já foi feito em relação à questão da mitigação do risco de desliza-
mentos em contextos semelhantes, será construído um catálogo de estudos 
de caso, contendo um registro de ações e intervenções bem-sucedidas já re-
alizadas em outros lugares. Os resultados das outras fases do trabalho (con-
ferência internacional, elaboração do PGRD e cooperação com a Proteção Civil 
italiana) serão integrados nesta fase.

3. Definição preliminar de temas, problemas e possíveis soluções. As duas fases 
anteriores de reconhecimento servirão de base para a definição dos prob-
lemas a serem abordados na elaboração do estudo de viabilidade e das pos-
síveis soluções a serem adotadas para a regeneração urbana e a mitigação 
dos riscos ambientais. Esta atividade será realizada em estreita colaboração 
com a UFMG e com a administração local de Ouro Preto, que representa um 
interlocutor preferencial, uma vez que detém a capacidade institucional, técni-
ca e administrativa para implementar as medidas previstas no estudo de vi-
abilidade. Esta fase é crucial, porque aqui definimos os objetivos do estudo e 
começamos a delinear os desejos das administrações locais com relação às 
quais elaborar as soluções de projeto.

4. Estudos e simulações sobre parâmetros urbanos e campos visuais. Como a 
“cidade periférica” é composta por assentamentos irregulares, um dos passos 
será definir limites sobre o uso da terra, segundo os campos visuais tradi-
cionais de Ouro Preto, de acordo com a capacidade de carga devido à in-
fraestrutura existente e planejada, e considerando o futuro das áreas envolvi-
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das. Será importante simular de onde a área é vista, os limites volumétricos 
a serem definidos e os parâmetros urbanos a serem propostos para o local 
no futuro. Os estudos devem ser baseados em boa representação visual, a 
serem mostrados durante os workshops de discussão e tomada de decisão. 
O suporte técnico será realizado aplicando a “modelagem paramétrica”, com 
a metodologia desenvolvida pelo Laboratório de Geoprocessamento (UFMG). 

5. Workshops em Geodesign. A localização das ações e propostas de políticas para 
a regeneração urbana e mitigação de riscos no território de Ouro Preto será 
definida graças a um workshop em Geodesign. O Geodesign é um conjunto 
de conceitos e métodos para envolver especialistas, stakeholders e diferentes 
profissionais para projetar e realizar de forma colaborativa a solução ideal para 
desafios espaciais nos ambientes construídos e naturais, utilizando todas as 
técnicas e dados disponíveis em um processo integrado. As ações dedicadas à 
regeneração urbana e mitigação de riscos são uma tarefa multidisciplinar dos 
aspectos de paisagem, solo, hidrologia, engenharia, ecologia, história e ciên-
cias sociais. Os workshops em Geodesign são realmente úteis para um projeto 
colaborativo que conta com a participação de pessoas diferentes: cientistas, 
arquitetos, engenheiros, planejadores e pessoas do lugar; nesta metodologia, 
os computadores e a tecnologia fornecem meios rápidos para mudanças no 
projeto em tempo real. O Geodesign fornece uma maneira sistemática de cri-
ar e analisar um projeto e permite que os diferentes interessados   trabalhem 
juntos com foco em metas de regeneração urbana e mitigação de riscos. O 
objetivo do workshop será projetar e apresentar um plano diretor referente 
às ações voltadas à regeneração urbana e mitigação de riscos no território de 
Ouro Preto, com vistas ao projeto negociado e ao desenvolvimento de consen-
so entre os participantes do workshop, que desenvolverão uma compreensão 
compartilhada e uma estratégia negociada e baseada em análises para a inter-
venção. A realização de um ciclo de workshops em Geodesign ajudará a equipe 
que trabalha no estudo de viabilidade a compreender a visão dos moradores 
e stakeholders relacionados ao território de Ouro Preto.

6. Análise dos resultados. Após os workshops em Geodesign, os resultados ob-
tidos serão sistematizados e discutidos com as autoridades locais, a fim de 
ajustar as prioridades de intervenção e prosseguir com a definição do estudo.

7. Definição de um documento estratégico de ações prioritárias. A realização dos 
workshops em Geodesign e a posterior sistematização com as autoridades lo-
cais permitirá estabelecer as bases para o desenvolvimento desta fase, que 
definirá as especificações técnicas, tempos de implementação e estimativas 
de custos para alcançar as intervenções voltadas à regeneração urbana e miti-
gação de risco, tanto no centro histórico quanto na “cidade periférica” de Ouro 
Preto.

8. Viabilidade financeira. Uma vez definidas as ações necessárias para a regen-
eração e mitigação de riscos urbanos e sua prioridade, o estudo de viabili-
dade será encerrado com uma análise da viabilidade financeira do plano. Para 
avaliar a eficácia econômico-financeira do mesmo, o modelo de Análise de 
Custo-Benefício (Cost-Benefit Analysis CBA) será aplicado. A CBA é uma ferra-
menta analítica para julgar as vantagens ou desvantagens econômicas de uma 
decisão de investimento, avaliando seus custos e benefícios, a fim de avaliar a 
mudança de bem-estar atribuível a ela. Um CBA formal registra todos os cus-
tos planejados do projeto, quantifica cada um dos benefícios tangíveis e cal-
cula as principais métricas de desempenho financeiro, como retorno sobre in-
vestimento (Return on investment ROI), valor presente líquido (Net present value 
NPV), taxa interna de retorno (Internal rate of return IRR)   e período de retorno. 
Os custos associados à tomada de ação são então subtraídos dos benefícios 
que seriam obtidos. Custos e benefícios são medidos ao longo do período de 
tempo dos efeitos da medida regulatória. A medição ocorre primeiramente em 
termos financeiros (monetários) e depois em termos econômicos, consideran-
do o impacto social da medida, e assim somando os custos e benefícios que, 
embora não incidindo sobre o sujeito do atuador, são tolerados e usufruídos, 
respectivamente, por todos os cidadãos. A técnica é desenvolvida em duas 
fases: a primeira, de natureza financeira, que analisa os custos e benefícios da 
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medida através de uma avaliação das entradas e saídas de caixa e da posição 
financeira das partes envolvidas; o próximo, denominado “econômico”, avalia 
os custos e benefícios que recaem sobre a comunidade de referência, incluin-
do na análise de custo e benefício anteriormente não considerada, e avaliando 
os custos e benefícios em termos financeiros, por exemplo, considerando ape-
nas a quantidade de benefícios e desvantagens para a comunidade.

Ao final do processo de estudo de viabilidade, será organizado um evento final 
apresentando os resultados; este evento pode coincidir com a segunda Conferên-
cia Internacional programada neste projeto.
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RESUMO
O contexto de expansão da atividade mineradora em grande escala na região 
do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais vivido nas últimas décadas e seus 
desdobramentos relacionados aos impactos ambientais de grande envergadura 
tem provocado inúmeras situações de conflito. Tais enfrentamentos se situam não 
somente na instância econômica, mas se refletem nas bruscas alterações dos modos 
de vida locais, nas disputas territoriais, nas modificações do meio-ambiente, na 
destruição do patrimônio cultural, nos conflitos de direitos à memória. Esse contexto 
de confronto de lógicas diferenciadas e contrastantes da noção de desenvolvimento e 
da apropriação do ambiente provoca confrontos e refletem práticas de desigualdades 
e violências epistêmicas. 

As relações assimétricas estabelecidas entre as partes envolvidas com os processos 
de licenciamento ambiental acabam por definir o direito à vida ou à morte do 
patrimônio cultural. As ressignificações dos sujeitos, de suas histórias, de suas 
memórias e de seu patrimônio são chanceladas por referências que geralmente 
não são as mesmas da comunidade impactada pelo empreendimento, ao passo 
que o Estado estabelece marcos regulatórios da exploração ambiental que podem 
ser comparados às táticas de guerra por contabilizar, destrinchar, esquadrinhar e 
controlar o território, o que estabiliza as diferenças e legitima as desigualdades ao 
mobilizar a cultura para fins tão instrumentalizados.

Esta comunicação tem por estudo de caso a análise de grandes empreendimentos 
filiados à mineração de ferro no estado de Minas Gerais, fundamentalmente na 
região do Quadrilátero Ferrífero. Centra-se a análise na presença do patrimônio 
arqueológico que contempla vestígios dos séculos XVIII ao XX, e nas formas de 
conhecimento, interpretação e valoração desse patrimônio cultural frente ao 
panorama contemporâneo de disputas e incertezas de sua salvaguarda.

O patrimônio cultural e, nesse caso, o patrimônio arqueológico, mostra-se um 
empecilho ao desenvolvimento econômico em regiões de mineração de ferro 
no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. E os estudos técnicos de viabilidade 
ambiental tendem a desqualificar tais referências culturais, de modo a promover 
diversas maneiras de apaziguamento de sua importância para a memória e 
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história nacionais. Esta contradição latente influencia diretamente as formas de 
conhecimento, divulgação e proteção do patrimônio cultural. 

E, a fim de promover um contraponto à interpretação, difusão e salvaguarda do 
patrimônio cultural, será tomado o exemplo da aplicação do geoprocessamento em 
diálogo com cartografias históricas da região estudada. As múltiplas temporalidades 
do patrimônio cultural e, fundamentalmente dos bens arqueológicos, dialogam e 
se contrastam de forma cabal com as variáveis configurações do território o que 
pode ser visualizado, por exemplo, por meio do uso de diversas plataformas de 
Sistemas de Informações Geográficas que são capazes de combinar e discriminar 
as interfaces das representações da realidade. Ao fim e ao cabo, vislumbra-se a 
quebra da cumplicidade existente na consagração de uma determinada hegemonia 
do conhecimento do patrimônio cultural – um específico savoir-faire que promove 
violências epistêmicas e a deliberada destruição do patrimônio cultural – nos estudos 
dos licenciamentos ambientais de grandes empreendimentos filiados à mineração de 
ferro no estado de Minas Gerais.

Palavras-Chave: Arqueologia; Mineração; Geoprocessamento; Impacto Ambiental.

O geoprocessamento do patrimônio cultural no 
contexto de conflitos ambientais: análises pós-
coloniais

Introdução
O contexto de expansão da atividade mineradora em grande escala na região do 
Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais vivido nas últimas décadas e seus des-
dobramentos relacionados aos impactos ambientais de grande envergadura tem 
provocado inúmeras situações de conflito. Tais enfrentamentos se situam não so-
mente na instância econômica, mas se refletem nas bruscas alterações dos mo-
dos de vida locais, nas disputas territoriais, nas modificações do meio-ambiente, 
na destruição do patrimônio cultural, nos conflitos de direitos à memória. Esse 
contexto de disputas de lógicas diferenciadas e contrastantes da noção de desen-
volvimento e da apropriação do ambiente provoca confrontos e refletem práticas 
de desigualdades e violências epistêmicas. 

As relações assimétricas estabelecidas entre as partes envolvidas com os proces-
sos de licenciamento ambiental acabam por definir o direito à vida ou à morte do 
patrimônio cultural. As ressignificações dos sujeitos, de suas histórias, de suas 
memórias e de seu patrimônio são chanceladas por referências que geralmente 
não são as mesmas da comunidade impactada pelo empreendimento, ao passo 
que o Estado estabelece marcos regulatórios da exploração ambiental que podem 
ser comparados às táticas de guerra por contabilizar, destrinchar, esquadrinhar, 
(in)vizibilizar e controlar o território, o que estabiliza as diferenças e legitima as 
desigualdades ao mobilizar a cultura para fins tão instrumentalizados.
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Esta comunicação, fruto tanto de pesquisa doutoral[1] quanto em nível de espe-
cialização[2] na Universidade Federal de Minas Gerais, tem por estudo de caso a 
análise de grandes empreendimentos filiados à mineração de ferro no estado de 
Minas Gerais, fundamentalmente na região do Quadrilátero Ferrífero. Centra-se 
a análise na presença do patrimônio arqueológico que contempla vestígios dos 
séculos XVIII ao XX, e nas formas de conhecimento, interpretação e valoração 
desse patrimônio cultural frente ao panorama contemporâneo de disputas e in-
certezas de sua salvaguarda.

O patrimônio cultural e, nesse caso, o patrimônio arqueológico, mostra-se um 
empecilho ao desenvolvimento econômico em regiões de mineração de ferro no 
Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. E os estudos técnicos de viabilidade am-
biental tendem a desqualificar tais referências culturais, de modo a promover di-
versas maneiras de apaziguamento de sua importância para a memória e história 
nacionais. Esta contradição latente influencia diretamente as formas de conheci-
mento, divulgação e proteção do patrimônio cultural. 

E, a fim de promover um contraponto à interpretação, difusão e salvaguarda do 
patrimônio cultural, será tomado o exemplo da aplicação do geoprocessamento 
em uma área específica do Quadrilátero Ferrífero. As múltiplas temporalidades 
do patrimônio cultural e, fundamentalmente dos bens arqueológicos, dialogam e 
se contrastam de forma cabal com as variáveis configurações do território o que 
pode ser visualizado, por exemplo, por meio do uso de diversas plataformas de 
Sistemas de Informações Geográficas que são capazes de combinar e discrimi-
nar as interfaces das representações da realidade. Ao fim e ao cabo, vislumbra-se 

[1]  Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) aos 
financiamentos concedidos para a pesquisa de doutorado em desenvolvimento no 
Programa de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGAN – UFMG), 
sob orientação do prof. Dr. Carlos Magno Guimarães.
[2]  Pesquisa de especialização desenvolvida no Programa de Especialização em 
Geoprocessamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sob orientação 
do prof. Dr. Plínio da Costa Temba.

a quebra da cumplicidade existente na consagração de uma determinada hege-
monia do conhecimento do patrimônio cultural – um específico savoir-faire que 
promove violências epistêmicas e a deliberada destruição do patrimônio cultural – 
nos estudos dos licenciamentos ambientais de grandes empreendimentos filiados 
à mineração de ferro no estado de Minas Gerais.

Os silenciamentos: a ferro e fogo
São muito variadas as possibilidades e formas de se invisibilizar, e a violência 
epistêmica, segundo Spivak (2010), constitui-se uma forma de se exercer o poder 
simbólico. Spivak argumenta em seu texto que o subalterno não pode falar e, 
quando tenta fazê-lo, não encontra meios para se fazer ouvir. São tortuosos, com-
plexos, incompreensíveis, obscuros, obtusos os procedimentos existentes nos li-
cenciamentos ambientais no Brasil. Há diversos diplomas legais que concedem 
o ordenamento jurídico ao patrimônio ambiental nacional, ao qual o patrimônio 
cultural se inscreve e que inclui, nesse último, os bens arqueológicos. 

Esta apresentação não tem a pretensão de, em reduzido tempo, apresentar os 
meandros labirínticos que tentam promover a identificação e salvaguarda do pat-
rimônio arqueológico no contexto dos licenciamentos ambientais. Contudo, fare-
mos aqui um recorte específico frente à miríade de possibilidades existentes para 
comprovar a tese das invisibilidades como uma violência epistêmica, e que diz 
respeito à análise, em um primeiro momento, do panorama de flexibilização legal 
do licenciamento ambiental frente às opacidades presentes nos estudos técnicos 
de licenciamentos na região estudada e, na sequência, como o tratamento de da-
dos diversos por meio do tratamento geoespacial pode ser uma ferramenta capaz 
de tirar o véu da racionalidade determinada pela lógica do capital ao desafiar os 
discursos hegemônicos que influenciam a forma como lemos e apreendemos o 
território. 
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O ferro, a lei e o patrimônio: licenciamento ambiental 
no Quadrilátero Ferrífero
Os estudos de impacto ambiental são peças chaves para a verificação da viabili-
dade ambiental da possível instalação de um empreendimento, bem como para 
se estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias em casos específicos, de 
forma a tentar compatibilizar o exercício das atividades econômicas com a preser-
vação do meio ambiente, o que inclui o patrimônio cultural.

O ordenamento jurídico brasileiro, por força do princípio da prevenção ou da cau-
tela, exige a elaboração de estudo prévio de impacto ao meio ambiente (EPIA) 
para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação ambiental.[3] 

Levando-se em consideração as características, peculiaridades e possíveis im-
pactos da atividade ou da natureza do empreendimento, podem ser estabeleci-
dos procedimentos para o licenciamento ambiental mais simplificados – como o 
Relatório de Ausência de Impacto Ambiental Significativo (RAIAS) ou o Relatório 
Ambiental Preliminar (RAP) – ou mais complexos – a exemplo do Estudo de Impac-
to Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). [4]

A proteção do meio ambiente é de competência concorrente da União e dos Esta-
dos, cabendo à União o estabelecimento de normas gerais. Seja qual for a modal-
idade e a complexidade dos estudos técnicos, estes são peças indispensáveis ao 
subsídio prévio para a análise da concessão ou não do ato autorizativo requerido 

[3]  As normas federais que disciplinam o estudo de impacto ambiental são 
fundamentalmente: Art. 225, § 1º, IV da CF/88; Lei 6.938/81; Decreto 99.274/90; 
Resolução CONAMA 001/1986.
[4]  Cf. Resolução CONAMA 01/86; Resolução CONAMA 10/88; Resolução CONAMA 
13/90; CONAMA 237/97. Resolução CONAMA 347/04.

de instalação, operação ou ampliação de uma atividade ou empreendimento.[5] 
Mas, nos casos em que a legislação federal prevê a exigência do processo de li-
cenciamento ambiental completo, não pode ser isento ou passível de processo 
menos rigoroso o licenciamento por ordenamento jurídico específico dos Estados 
e dos municípios, correndo o risco de pôr em xeque o princípio de legalidade e o 
princípio da obrigatoriedade, que preveem que não se podem desviar da lei ou dos 
princípios especiais que regem a matéria casos excepcionais.

Em se tratando de empreendimentos dedicados especificamente à extração e 
beneficiamento de minério de ferro, considerada “uma das mais impactantes ativ-
idades minerárias em curso em Minas Gerais e que vem degradando enorme-
mente nosso patrimônio ambiental”, há a exigência do licenciamento ambiental 
clássico, ou seja, um estudo mais complexo (MPMG, 2010: 07).

A Promotoria do Estado de Minas Gerais ajuizou uma Ação Civil Pública no ano de 
2010 pela inconstitucionalidade e ilegalidade do dispositivo DN COPAM 74/2004.[6] 
Esta norma jurídica trata da possibilidade de mineração com base em simples 
Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) denunciada pelo Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG) pelo fato de vir “ocorrendo completo desrespeito ao 

[5]  Nos termos do art. 1º, I, da Res. CONAMA 237/97, Licenciamento Ambiental é 
o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso.
[6]  Sublinha-se que no ano de 2009, o Promotor de Justiça Marcos Paulo, um dos 
responsáveis pela ACP do MPMG, já havia publicado um artigo cujo teor corresponde 
à quase totalidade do texto da ACP de 2010. MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. 
Autorização Ambiental de Funcionamento (DN Copam 74/94) e violação ao princípio 
da prevenção: uma inconstitucionalidade flagrante e perigosa. In: Artigos Científicos 
da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), Belo Horizonte, p.01-06, 2009. 
Disponível em http://www.amda.org.br/imgs/up/Artigo_03.pdf, acessado em 06 de maio de 
2017.
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ordenamento jurídico vigente”, na medida em que o Estado de Minas Gerais tem 
concedido a Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF).

Os promotores alertaram ainda para o fato de que 

a lavra de minérios, cujo potencial degradador foi reconhecido até 
mesmo pela própria Constituição Federal (art. 225, § 2º.), foi objeto de 
tratamento específico pela Lei 7.805/89, Decreto 98.812/90 e Resoluções 
CONAMA 01/86, 09/90 10/90 e 237/97 (que exigem expressamente o 
licenciamento ambiental clássico para o exercício da atividade) (MPMG, 
2010: 07).

Se a legislação federal exige o licenciamento ambiental para essa categoria de em-
preendimento, a legislação estadual, tão pouco a municipal, poderiam dispensá-lo. 

Dito de outra forma, a não exigência de, no mínimo, estudos ambientais prévios 
que pudessem avaliar a viabilidade ambiental dos empreendimentos de miner-
ação e/ou beneficiamentos de ferro, indica que seriam desconsideradas questões 
fundamentais, como os efeitos cumulativos de diversas concessões, o grau de vul-
nerabilidade do local onde o empreendimento pretende se instalar, a publicidade 
e a prévia concordância do ente municipal com o empreendimento proposto, e o 
monitoramento das atividades autorizadas e subsequentes impactos.

Na “contramão da sustentabilidade”, o afrouxamento legal que muito hoje em dia 
se profetiza como flexibilização, agilização, racionalização, modernização e des-
burocratização do licenciamento ambiental, é apenas uma das questões que re-
fletem as violências epistêmicas relacionadas ao licenciamento ambiental. A tra-
jetória do Direito Ambiental no Brasil deveria caminhar para o estabelecimento de 
normas capazes de aperfeiçoar a proteção ao meio ambiente, e não de flexibilizar 
ou abrandar as responsabilidades dos causadores dos impactos ambientais. 

É interessante que esse flagrante desrespeito do ordenamento constitucional vi-
gente no caso do Estado de Minas Gerais, está situado em um local possuidor de 
uma das maiores fontes de minério de ferro do Brasil, e para não dizer do mun-
do. O Quadrilátero Ferrífero, possivelmente a maior província mineral conhecida 
no Sudeste do Brasil, localiza-se na porção central do Estado de Minas Gerais e 
abrange uma área de 7.000 km2. Tem por principais limites a Serra do Curral (a 
norte), a Serra de Ouro Branco (a sul), a Serra da Moeda (a oeste), e a Serra do 
Caraça (a leste) (RUCHKYS, 2015: 10).

Tal questão se desdobra em áreas de ocorrência de minério de ferro que são tam-
bém de alto potencial de ocorrência de patrimônio espeleológico e arqueológico, 
cujos impactos negativos estão diretamente associados às atividades de perfu-
ração de rochas, desmonte por explosivos, tráfego de caminhões e equipamentos 
de lavra. São vários os agentes e agências em diversos âmbitos que atuam em 
foco nas questões específicas relacionadas ao patrimônio arqueológico no contex-
to do licenciamento ambiental.

Trata-se de um contexto de celeridade, de mudanças de ordenamentos jurídicos, 
que visa imputar o mínimo necessário que a legislação garante no aspecto de 
prover avaliações de análise da viabilidade ambiental, cujas licenças devem ser 
concedidas por etapas e precedidas de estudos técnicos.[7]

[7]  Contudo, no panorama atual, ainda se vê a discussão da Lei Complementar 140 
e implementação da DN COPAM 213/2017, que passou a permitir o licenciamento que 
se encaixem nas classes de 1 a 4 pelos municípios, sem a necessidade de passar pela 
Semad, a depender da localização, porte e potencial de impactos ao meio ambiente. 
Recente do Decreto 47.137/17 que altera alguns artigos do decreto 44.844 de 2008. 
Dentre as principais inovações está a possibilidade do licenciamento concomitante, que 
permitirá que duas ou três fases do licenciamento (licença prévia, licença de instalação 
e licença de operação), quando as características técnicas assim permitirem, sejam 
analisadas simultaneamente. Disponível em http://meioambiente.mg.gov.br/component/
content/article/3011-minas-gerais-determina-os-criterios-para-o-licenciamento-ambiental-dos-
municipios, acessado em 06 de maio de 2017. 
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 “Um direito que não tem donos nem fronteiras”: os 
“lugares” do patrimônio arqueológico
A quem interessa preservar o patrimônio cultural brasileiro? E, a quem interes-
sa ainda mais promover a sua morte? As relações assimétricas estabelecidas en-
tre as partes envolvidas com os processos de licenciamento ambiental acabam 
por definir o direito à vida ou à morte do patrimônio cultural. Não é menos rele-
vante relembrarmos aquelas já muito estudadas relações entre a preservação da 
história, memória e, portanto, do patrimônio cultural e do território, como bases 
norteadoras das identidades (CANCLINI, 1997; GUPTA & FERGUSON, 2000; HALL, 
2006). Balizas temporais e espaciais conformam a noção de identidade, mas e 
quando não as temos? Ou quando não podemos acessá-las?

É relevante sublinhar que Appadurai destaca ainda que a territorialidade, essa 
dimensão da nação moderna, é relevante para a análise no contexto pós-colonial, 
haja vista a implosão das referências territoriais na visão pós-moderna – o que o 
autor trata de translocalidades – que tornam as referências culturais nacionais 
frágeis e, portanto, redefinem as relevâncias geográficas nos contextos pós-na-
cionais.[8]

Dito de outra forma, seria um modo intelectual de controle que teria como efeito 
o congelamento ou encarceramento dos povos, especialmente de grupos periféri-
cos, minoritários ou considerados marginais, de forma a estabilizar as diferenças 
e legitimar as desigualdades. O autor chega a profetizar que esta forma de análise 
equivaleria ao “indiciamento da cultura por sua alegada cumplicidade em alguns 
dos principais crimes da história moderna”.[9]

[8]  Cf. APPADURAI, Arjun. Soberania sem territorialidade: notas para uma geografia 
pós-nacional. In: Novos Estudos Cebrap, nº 49, p.07-32, novembro 1997.
[9]  SAHLINS, Marshall. O “pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: por 
que a cultura não é um “objeto” em via de extinção (Parte I). In: Mana, Rio de Janeiro, 
vol. 03, nº 01, abr.1997, p.43. Manuela Carneiro da Cunha retomou a crítica de Sahlins, 

A violência epistêmica, como dito, é uma forma de invisibilizar o outro, exproprian-
do a sua possibilidade de representação (SPIVAK, 2010), por meio de processos de 
emenda, edição, apagamento e até o anulamento dos sistemas de representação, 
que incluem o registro e a memória da experiência. Então, quem tem permissão 
de narrar a história? 

Um dos fins dessa violência simbólica, é a violência física, real, não virtual. As 
edições, os esmaecimentos, os desfoques, os apagamentos, mostram-se de forma 
concreta em registros não somente da experiência, mas nas representações do 
que se almeja. Tomemos exemplos de vários licenciamentos ambientais na região 
do Quadrilátero Ferrífero e podemos ver como as escalas de mapas não permitem 
identificar e confrontar os aspectos do patrimônio cultural da área estudada. 

Há ângulos de visão distorcidos, e tratam-se de jogos de escalas nas quais comu-
nidades “minúsculas” onde vivem pessoas “consideradas minúsculas” se chocam 
com empreendimentos de grande magnitude. Os colossais projetos desenvolvi-
mentistas que prometem levar casa, comida, estradas, dinheiro, progresso, criam 
estéticas de paisagem pautados da arquitetura da destruição.

O tratamento geoespacial pode ser uma ferramenta capaz de tirar o véu da racio-
nalidade determinada pela lógica do capital ao desafiar os discursos hegemônicos 
que influenciam a forma como lemos e apreendemos o território. Tanto do ponto 
de vista das temporalidades quanto das espacialidades, fotos aéreas e seus con-
trastes demonstram as marcas da ocupação do território, as mudanças e per-
manências da população, suas bases econômicas, o processo de urbanização, os 
caminhos e rotas das pessoas e de seus patrimônios, os impactos ambientais.

explicitando que no campo da antropologia contemporânea, enquanto uns estão 
procurando se “desfazer da noção de cultura, por politicamente incorreta (e deixá-la 
aos cuidados dos estudos culturais)”, outros povos estão celebrando sua cultura a fim 
de promover reparações por danos políticos. Dito de outra forma, a cultura tem suas 
“idas e vindas”, encontros e desencontros, seus “falsos amigos”: a cultura pode ser 
usada com e sem aspas. In: CUNHA, 2009, p.313.
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É incontestável a pujante relevância da ocupação histórica da região do Quadriláte-
ro Ferrífero, que remonta a aspectos de nossa história e memória de contextos 
de mineração colonial, instalação de fazendas, formação de arraiais, fundação de 
igrejas, desenvolvimento da industrialização e da siderurgia, incremento de ferro-
vias, dentre outros, e que promovem os diálogos entre o material e o imaterial da 
cultura.

O processamento das informações georreferenciadas demonstrou que poucas 
áreas do distrito não possuem ações relacionadas ao interesse de mineração. 
Observa-se que o mineral predominante na área de Miguel Burnier se trata do 
minério de ferro, seguido de outros minerais não menos relevantes e valiosos, 
como o ouro, manganês, cromo, vanádio, quartzo, calcário, topázio, mármore. 
Tais dados consolidam informações colhidas em campo que informam que, atual-
mente, o distrito de Miguel Burnier é responsável por cerca de 54% dos impostos 
totais recolhidos em todo o município de Ouro Preto, haja vista que em sua área 
existem diversas e as mais importantes empresas de mineração, a exemplo da 
Companhia Siderúrgica Nacional; Ferro + Mineração S.A.; Vale S.A., e a Gerdau 
Açominas S.A.

Atualmente, grande parte das edificações históricas da sede de Miguel Burnier 
é de propriedade da Gerdau S. A., de modo que assim se rompe tanto com as 
referências espaciais do território, quanto com as antigas referências de uso e 
funções dessas edificações. Em diversos casos, houve destruição completa das es-
truturas arquitetônicas antigas, de modo que tais bens culturais se tornaram bens 
arqueológicos da noite para o dia. O campo de futebol, importante local de sociab-
ilidade no contexto da vila operária, foi destruído para em seu lugar ser edificado o 
estacionamento da Gerdau S. A.; o Seminário/Orfanato Monsenhor Horta foi ven-
dido pela Arquidiocese de Mariana para se transformar em escritório da empresa. 
A MG-030 que dá acesso à Miguel Burnier passou a ter catracas de identificação, e 
o fluxo antes raro apenas de carros de passeio foi tomado pelos caminhões com 
carga de minérios que ligam Várzea do Lopes-Miguel Burnier-Usina de Ouro Bran-
co. A área coletiva de uso para lazer nas Ruínas da Casa de Campo Lago Soledade 

foi cercada, e lá ninguém da comunidade pode mais pescar ou fazer pique-pique. 
O cemitério teve sua paz alterada pela movimentação da limítrofe UTM II. A vila 
operária da Usina teve seu esvaziamento forçado, suas casas se arruínam a pas-
sos largos, e a Igreja de Calastrois está abandonada à sorte do tempo, apesar da 
condicionante do licenciamento ambiental que obriga a empresa a executar sua 
restauração. A mesma realidade vive a Capela de Chiqueiro dos Alemães e a Usina 
Wigg, tendo este último projeto de musealização paralisado por interesses na não 
preservação do conjunto patrimonial.

O contexto de conflito se opõe à precisão de medidas do território, identificação 
de topônimos por todos os agentes envolvidos, pois há agências privilegiadas. 
Contudo, a escolha de procedimentos, que partem da determinação de coorde-
nadas geográficas a partir de fotos aéreas e um possível cruzamento com car-
tografias históricas, podem resultar em um trabalho de campo arqueológico mais 
apurado, detalhado e otimizado. Identificam-se assim, aquilo que está nas mar-
gens, os interstícios, as áreas vulneráveis, ou seja, o patrimônio arqueológico. E 
incorporam-se os conhecimentos de sujeitos que questionam a ordem estabele-
cida e que usam a cartografia oficial para se opor à tendência de fragmentação 
territorial e a centralização de poder que joga por terra processos participativos; 
de modo a incluir aquilo ou aqueles que estão em posição periférica e tornando 
visível o patrimônio cultural da região, que é, sobretudo, feito por homens em um 
território colonizado. Esses procedimentos expõem, ao fim e ao cabo, os antago-
nismos sociais em pesquisas feitas nas trincheiras.
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RESUMO
Quando se fala em religiosidade, deduz-se desse termo o atributo popular, uma 
vez que acredita-se que a palavra religiosidade em si, significa aquilo que vem do 
povo. Sendo assim, está diretamente associada ao sagrado, suas práticas de cura e 
devoção do divino, assim com manifestações folclóricas de rua, o que muitas vezes 
contraria o próprio posicionamento da igreja. Em oposição a esse pensamento, ao 
se analisar o termo pelo prisma da instituição católica, compreende-se religiosidade 
por seu significado hierárquico eclesiástico, das normas e dos dogmas. Porém, 
independentemente do prisma de análise sobre esse vocábulo, ele permitirá 
compreender questões econômicas, políticas, sociais e hierárquicas de um povo. 
As distintas religiões, cada qual com suas especificidades, ainda que adotem 
diferentes formas de expressão e práticas litúrgicas, possuem um ponto em comum: 
a capacidade de reunir seus fiéis, acolhendo-os em um lugar específico, os quais 
possuem distintas nominações (templos, terreiros, igrejas, centros, entre outros), 
com o propósito de realizar suas celebrações. No período imigratório brasileiro, 
cerca de 28 etnias estabeleceram-se no estado do Paraná, entre eles os ucranianos, 
instalados nas cidades de Mallet e no atual município de Prudentópolis; Não diferente 
dos demais imigrantes, trouxeram seus costumes e crenças, juntamente com sua 
arquitetura. O presente artigo visa estudar a Igreja São Josafat, tombada em 1979, 
localizada no município de Prudentópolis, no interior do Estado do Paraná. Por 
objetivo, o trabalho, realizado através de levantamento bibliográfico e de campo, visa 
investigar a história da igreja, suas particularidades estilísticas, além de seus aspectos 
simbólicos e sociais.   

Palavras-chave: Patrimônio Religioso; Arquitetura Religiosa; Arquitetura Ucraniana; 
Imigração; Igreja
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1.  O HISTÓRICO DA IGREJA SÃO JOSAFAT
Com a chegada dos ucranianos no Brasil, em sua maioria no ano de 1895, no in-
tuito de preservar sua rica cultura e forte identidade, a religiosidade de seu povo (a 
qual perdura até hoje, com datas, celebrações e calendário santo) teve grande im-
portância, uma vez que os imigrantes acreditavam que, dando continuidade à sua 
religiosidade, suas raízes realmente poderiam firmar e tomar vida em sua nova 
terra. Não diferente de outras localidades colonizadas por imigrantes ucranianos, 
Prudentópolis seguiu o mesmo caminho em relação à religião e construção de 
igrejas. (KUPICKI, OSBM, 2014, s/n p.)

Segundo Kupicki, no ano de 1897, Padre Silvestre Kizema, pertencente à Ordem 
São Basílio Magno, chegou à localidade de Prudentópolis a fim de prestar auxílio 
à comunidade, a qual se encontrava sem nenhum tipo de refúgio religioso. Padre 
Silvestre, então, incentivou a comunidade a construir uma capela para que as ne-
cessidades religiosas mais urgentes fossem realizadas (KUPICKI, OSBM, 2014, s/n 
p.), e também fundou a Paróquia São Josafat, a qual é responsável pelos assuntos 
paroquiais até os dias atuais. 

Figura 1: Mapa da Igreja São Josafat. Fonte: Google Maps.

A primeira capela ucraniana de Prudentópolis foi dedicada a São Basílio Magno, 
padroeiro da Ordem dos Padres Basilianos[1]. Com capacidade para 700 pessoas 
em pé, a capela localizava-se no terreno onde hoje está situada a Praça da Ro-
doviária Municipal. Com o passar dos meses, e devido a crescente procura por 
refúgio religioso por parte dos fiéis, percebeu-se que a capela já não comportava 
a demanda da comunidade, o que levou o Padre Silvestre a planejar a construção 
de uma nova igreja, mais espaçosa, que cumprisse a função de às necessidades 
religiosas em geral e comportar um número maior de fiéis. (KUPICKI, OSBM, 2014, 
s/n p.)

No ano de 1898, com a chegada de novos missionários da Ordem de São Basílio 
Magno, o planejamento da nova igreja foi iniciado. Segundo o livro “Igrejas Ucra-
nianas, Arquitetura da Imigração no Paraná, p. 116, a igreja seria implantada em 

[1]  A Ordem de São Basílio Magno, também conhecida como Ordem Basiliana de 
São Josafat, identificada pela sigla OSBM, é uma comunidade de vida consagrada 
inserida na Igreja Oriental, de rito bizantino e de origem ucraniana. 
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um terreno onde atualmente está situado o Colégio Imaculada Virgem Maria e 
receberia o nome de Igreja São Basílio Magno, em homenagem ao padroeiro da 
Ordem Basiliana. Posteriormente, em 1900, deu-se início a coleta e preparo de 
materiais e só então, no ano de 1901, a construção da Igreja foi iniciada. (KUPICKI, 
OSBM, 2014, s/n p.)

A comunidade ucraniana sempre esteve presente na construção de suas igre-
jas, pois para os ucranianos a religiosidade era, e continua sendo, uma forma de 
preservar sua cultura e identidade; desta forma, a fundação da igreja foi embasa-
da por pedras, as quais eram trazidas pelos fiéis de forma braçal, já que naquela 
época o uso de carroças ainda era inexistente na região. (KUPICKI, OSBM, 2014, 
s/n p.)

No dia 29 de maio de 1904, a construção da Igreja São Basílio Magno finalmente 
foi finalizada e posteriormente, consagrada. A igreja possuía dimensões de 30x22 
metros e, seguindo a arquitetura religiosa ucraniana, uma cúpula central, a qual 
totalizava uma altura da edificação com mais de 30 metros. A Igreja serviu de “ma-
triz” religiosa até a construção da Igreja São Josafat, sendo demolida no ano de 
1941.  (KUPICKI, OSBM, 2014, o. n. p.)

A fim de homenagear os 300 anos de martírio de São Josafat, padroeiro da paróquia 
ucraíno-católica de Prudentópolis, os Padres Basilianos propuseram a construção 
de um monumento digno à celebração desta data:

“Este monumento deveria ser uma igreja ucraniana, a maior de todas 
no Brasil – construída no lugar mais nobre de Prudentópolis – centro da 
imigração. Para isto escolheram o lugar mais alto da cidade naqueles 
tempos, pois ao redor era ainda mata virgem com pinheirais.” (KUPICKI, 
2014, s/n p)

De acordo com Kupicki, a nova igreja teve sua fundação iniciada em 1923 e con-
cluída em 1925. A morosidade dos fundamentos se deu devido ao transporte 
de pedras, areia e cal, o qual foi demasiadamente prejudicado pelo militarismo 

na região de Guarapuava, em relação à requisição de carroças. (KUPICKI, OSBM, 
2014, o. n. p.) 

A estrutura, por fim, começou a ser erguida no dia 28 de fevereiro de 1928 e o 
andamento da construção seguiu em ritmo moroso devido às fortes chuvas e en-
chentes locais que, segundo a “Prácia”[2] nº 28, baixou o nível da fundação em 5 
metros. A igreja foi construída com tijolos, cal e areia, visto que naquela época, 
o uso de cimento era quase que inexistente.  De acordo com Kupicki, no ano de 
1932 as celebrações religiosas tiveram início mesmo com a Igreja não concluída 
por completo, uma vez que ainda era necessária a instalação dos lustres e tam-
bém sua pintura interna. Por fim, no dia 27 de agosto de 1939 a Igreja São Josafat 
foi devidamente finalizada e consagrada. (KUPICKI, OSBM, 2014, o. n. p.)

Após a finalização da obra, alguns monumentos foram erguidos, entre eles uma 
estátua executada em mármore representando o Memorial ao Sagrado Coração 
de Jesus (1938), está situada ao lado direito da Igreja; a gruta de Nossa Senhora 
de Lourdes (1944) executada com as mesmas pedras que compunham a antiga 
fundação da Igreja São Basílio Magno, situada ao fundo da Igreja ao lado direito; 
e o campanário da Igreja, torre que abriga 06 sinos, sendo um dedicado a São 
Josafat, outro a São Basílio, um a São José, outro a São Volodemer e os outros dois 
sem inscrição, localizado posteriormente à igreja. (KUPICKI, OSBM, 2014, o. n. p.)

2.  A ARTE BIZANTINA
Antes de se tecer qualquer consideração sobre os elementos arquitetônicos pre-
sentes na igreja de São Josafat, faz-se necessário discorrer sobre o estilo ao qual 
a edificação faz referência: o denominado Estilo Bizantino, segmento artístico de 
grande recorrência na cultura ucraniana já desde os primórdios da era cristã.

[2]  Traduzido do Ucraniano “ПРАЦЯ”, a Prácia diz respeito ao boletim informativo 
da Paróquia São Josafat, impresso mensalmente na Tipografia Prudentópolis até 
os dias atuais.
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Após anos de perseguição, por volta do ano 313 os adeptos do cristianismo ad-
quiriram o direito de professar suas crenças religiosas asseguradas pelo Edito de 
Milão. Documento lavrado pelo Imperador Constantino que assegurava a tolerân-
cia e liberdade do culto religioso, sendo extensível a todo o território romano. 

Nesse contexto, ocorreu a formação de estilos arquitônicos distintos na Europa, 
já que de um lado, no império romano ocidental, se formou os estilos românico 
e gótico, enquanto no mundo oriental emergiu o estilo Bizantino, perdurando até 
por volta de 1453.

Ainda que a arquitetura bizantina também tenha se destinado a palácios imperi-
ais, ao se pesquisar especificamente os templos religiosos, percebe-se que a fase 
áurea desse estilo encontra-se na época do Imperador Justiniano (483-565), onde 
grande parte das edificações apresentam plantas octogonais ou em forma de cruz 
grega, que se estende em plano horizontal.

 Sua estrutura interna apresenta extraordinárias combinações de arcos, colunas e 
capteis composto de forma adequada para suportar revestimentos em mármore 
e grandes áreas em mosaico (SANTOS, 2003, p. 51), como é possível observar no 
Templo de São Vital (526-547) e no Mausoléu da Imperatriz Gala Placídia (século 
V), ambos situados em Ravena. 

É oportuno ressaltar que tais características arquitetônicas serão facilmente en-
contradas em diversas igrejas brasileiras que adotaram o historicismo tipológico 
bizantino como referência (MENDES; VERÍSSIMO & BITTAR, 2010, p. 139), como é o 
caso da igreja investigada nesse artigo.

Paralelamente às construções suntuosas desse período foram sendo erigidas pro-
duções artísticas de grande valor estético que abrangia, além da arquitetura em 
formatos diversos, esculturas, pinturas, mosaicas e, mais tardiamente, vitrais. Es-
tes compostos por formas elaboradas e colorido exuberante. Assim observa-se 
que:

Na arte, tanto quanto na arquitetura, os bizantinos alteraram 
profundamente o anterior estilo clássico grego. Mostraram grande 
mestria no entalhe do marfim, na iluminura de manuscritos, na 
ourivesaria e, acima de tudo, na criação de mosaicos – isto é, desenhos 
produzidos pela reunião de pedacinhos de vidro ou pedras coloridas. 
Nesses mosaicos as figuras eram em geral distorcidas e alongadas, 
de modo muito pouco clássico, a fim de criar a impressão de intensa 
piedade ou de majestade extrema. A maior parte da arte bizantina é 
marcada por atributos altamente abstratos, formais e que lembram 
obras de joalheria. Por esse motivo podemos considerar a cultura 
artística bizantina como modelo de perfeição intemporal (LERNER, 
Robert E.; MEACHAM, Standish. 2001, p. 211). 

Julian Bell (2008, p. 95-96), salienta que, diferente do que ocorria nos templos clás-
sicos, onde os mosaicos eram inspirados em pinturas, os mosaicos bizantinos de-
terminavam o visual da decoração “salpicando-a como que com contas brilhantes 
e perfurando os tecidos em ritmos formais e vívidos”. Assim, os mosaicos não 
aparentam ser um motivo decorativo destinado a uma pequena área da parede. 
Ao invés disso revestem toda a superfície tornando-se parte integrante da arquite-
tura. Dessa forma, a arte plana nas paredes se sobrepôs significativamente às 
formas esculturais nesse período já que, para a maioria dos cristãos do início da 
arte bizantina, qualquer escultura destinada ao interior das basílicas se mostrava 
demasiadamente desnecessária e perigosa, uma vez que pareceria demais com 
os antigos deuses pagãos dos templos romanos. Não que a pintura não tenha sido 
também questionada por clérigos e monges nesse período, mas houve quem in-
tercedesse a seu favor, alegando ser de grande importância na educação religiosa 
dos analfabetos (CAMARGO, 2008, p.49). 

GOMBRICH (1999, p. 135) lembra a importância do papa Gregório Magno em defe-
sa da arte mural como forma de oferecer conhecimento religioso àqueles que não 
eram alfabetizados ao citar as palavras do próprio padre:

“A pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que 
sabem ler”. “Para que o propósito expresso por Gregório fosse atendido, 
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a história tinha que ser contada da maneira mais clara e simples 
possível, e tudo o que pudesse desviar a atenção dessa finalidade 
principal e sagrada deveria ser omitido”. 

Mesmo com a defesa de uma arte funcionando em favor dos ideais religiosos, a 
história acusa, por volta de 754, à presença dos iconoclastas proibindo a presença 
de toda e qualquer arte religiosa em igrejas orientais.

GOMBRICH (1999, p. 138) salienta que havia ainda grupos que discordavam tanto 
dos ideais os iconoclastas quanto do papel educativo da imagem proposto pelo 
papa Gregório ao expor que:

Para eles, as imagens não eram apenas úteis de um ponto de vista 
didático – as imagens eram, acima de tudo sagradas. Os argumentos 
com que procuravam justificar essa opinião eram tão sutis quanto 
os usados pela parte contrária: “Se Deus, em Sua misericórdia, 
pode revelar-se aos olhos dos mortais na natureza humana do 
Cristo”, argumentavam eles, “por que não estaria também disposto 
a manifestar-Se em imagens? Não adoramos essas imagens por si 
mesmas, como fazem os pagãos. Adoramos Deus e os santos através 
das imagens ou além delas”. 

Após um século de repressão, quando os partidários do uso da imagem religiosa 
voltaram ao poder, tais imagens já não podiam mais ser vistas apenas como uma 
arte de cunho didático, mas também como algo que refletia mundo sobrenatural, 
fato que fez com que se iniciasse uma série de regras sobre a produção artísti-
ca, impedindo qualquer possibilidade de criação fora dos padrões estabelecidos 
pela Igreja oriental. “Por certo nenhuma pintura, apenas porque representava 
uma mãe com o filho pequeno podia ser aceita como verdadeira imagem sacra 
ou ‘ícone’ da Mãe de Deus, mas somente aquelas figuras consagradas por uma 
tradição” (GOMBRICH, 1999, p. 138). 

Dessa forma, a arte bizantina dirigida aos Templos e Palácios revelou-se como 
uma arte dos santos e governantes. O clero estabelecia as convenções para a 

produção dos mosaicos, ícones e afrescos, onde indicava minuciosamente como 
o pintor deveria organizar a composição, situar as personagens sagradas e suas 
disposições na pintura. Pés, rostos, mãos, suas atitudes e gestos, além do posi-
cionamento das vestes sagradas, símbolos ou acessórios deveriam respeitar tais 
convenções e qualquer transgressão dessas regras seria recebida como heresia 
ou sacrilégio. No interior dos templos e dos monumentos civis, as superfícies pla-
nas eram revestidas até certa altura de placas de mármore coloridas recortadas 
em figuras geométricas ornamentais, cujas composições se separavam por meio 
de filetes. Daí para cima, sobretudo nas superfícies que se movimentavam em 
saliências e ondulações, ou recebiam iluminação exterior, se aplicava o mosaico. 
Utilizavam-no especialmente nas superfícies curvas, impróprias ao uso de placas 
de mármore. Coloridos e brilhantes, feridos pela luz exterior, os mosaicos cin-
tilavam na penumbra dos templos e seus temas podiam narrar tanto episódios 
bíblicos, quanto evidenciar o poder do Imperador.

Certamente, muitas dessas características não são pertinentes às igrejas brasilei-
ras de caráter bizantino, no entanto, ficará evidente nos capítulos posteriores que 
vários artifícios decorativos ainda são constantes em suas paredes, assim como os 
elementos de caráter litúrgico. 

3.  A ARQUITETURA DA IGREJA SÃO JOSAFAT
Caracterizada por uma arquitetura bizantina única e peculiar, a Igreja São Josafat, 
segundo Lubachevski, é considerada uma das igrejas ucranianas mais belas do 
país. Implantada em formato de cruz grega, a igreja possui 38 metros de compri-
mento (compostos por alpendre, nave e santuário), 28 de largura (contemplado 
por duas sacristias anexadas à lateral do santuário) e 30 de altura. (LUBACHEVSKI, 
2005, p. 32). A igreja é caracterizada por uma cúpula central, a qual pode ser avis-
tada de diversos pontos da cidade, e mais sete cúpulas decorativas. As particular-
idades arquitetônicas deste monumento religioso, segundo a obra Igrejas Ucrani-
anas, Arquitetura da Imigração no Paraná, podem ser descritas da seguinte forma:
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“Acrescem ainda os volumes dos contrafortes, elementos estruturais 
que garantem a grande altura das paredes. Participam ainda dessa 
monumentalidade as terminações dos braços do transepto, em oitão 
semicircular. O braço principal faz uso da mesma terminação para 
criar, à frente, área ocupada por uma janela de iluminação do coro, 
acima da cobertura do alpendre. Aos fundos, chanfros criam forma de 
abside para o volume do santuário; também há chanfros no ângulo 
externo das sacristias. Todas as janelas são em arco pleno, contornadas 
por rebaixos de grande largura, o que contribui par dar grande leveza 
ao conjunto.” (Igrejas Ucranianas, Arquitetura da Imigração no Paraná, 
2009, p. 118)

A igreja conta com 14 janelas laterais localizadas na nave, 3 frontais, 4 janelas 
posteriores e 4 localizadas no corpo da abóbada central (sem aberturas). Todas 
as janelas da igreja, exceto as localizadas na cúpula, são emolduradas por desen-
hos geométricos. As janelas da igreja que anteriormente eram compostas por 
esquadrias de madeira contempladas por vitrais coloridos, deram início à dete-
rioração prejudicando a pintura da igreja. Em razão desta problemática, no ano 
de 1961 as antigas esquadrias foram removidas e substituídas por esquadrias de 
ferro, assim como toda a vidraça que era composta por vitrais coloridos. Apenas 
as esquadrias e vitrais das portas laterais e das sacristias permanecem intactos:

“Suas cores são inconfundivelmente mais intensas do que os que foram 
postos posteriormente, pois não foi possível reproduzir fielmente as 
cores.” (KUPICKI, OSBM, 2014, o. n. p.)

O interior da igreja é ainda mais encantatório que seu volume externo por ser 
inteiramente contemplado por pinturas e ornamentos:

“A nave tem faixa de pintura marmoreada do piso até a altura dos 
olhos. Acima dessa faixa, até a base do cilindro da cúpula principal, há 
grande densidade ornamental, com quadros inspirados em ícones e 
motivos religiosos. Também contribuem para a densidade ornamental 
as faixas aplicadas com estênceis e matrizes.” (Igrejas Ucranianas, 
Arquitetura da Imigração no Paraná, 2009, p. 120)

As paredes da igreja, acima da altura dos olhos, são contempladas por pinturas re-
alizadas na técnica do estêncil. Essas pinturas possuem três desenhos diferentes: 
a nave frontal lateral esquerda e direita são compostas por figuras geométricas e 
simétricas e seguem tons pasteis com exceção dos detalhes em bordô; as paredes 
da nave posterior, lateral esquerdo e direito, são compostas por formas circulares 
e côncavas, seguindo tonalidades esverdeadas. Já as paredes da nave principal da 
igreja, são compostas por pinturas românticas, as quais remetem a uma cruz e 
possuem cores quentes e os detalhes, metalizados. A borda superior das paredes 
é composta por uma sequência de formas geométricas.

Figura 2: Parades da nave lateral direita e esquerda e parede da nave central. Roda meio e pintura 

marmorizada. Fonte: acervo do autor.
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O teto da igreja possui forma côncava e é contemplado por pinturas de formas 
orgânicas e pequenas constelações, realizadas na técnica do estêncil. O teto lo-
calizado abaixo da abóbada principal e na parte central da igreja é caracterizado 
por uma pintura que remete ao céu, contemplada por nuvens, estrelas e uma 
pequena mandala central, adornando a saída do lustre. Abaixo, as paredes que 
sustentam a abóbada são contempladas por arabescos na cor azul. As paredes 
formam um octógono e na junção de cada uma, existe a pintura de uma coluna 
grega de estilo Jônica. Nos elementos responsáveis pela junção das paredes em 
octógono com os elementos que sustentam a cúpula, são contempladas formas 
sobressalentes em gesso e adornadas com pinturas de formas orgânicas, reme-
tendo a uma folhagem. Abaixo do octógono estão grandes colunas que sustentam 
a estrutura central.

Existem quatro colunas que, depositadas no mesmo local, resultam em uma 
grande coluna robusta. As colunas são espelhadas, ligam a nave direita e esquer-
da com a nave central, e sustentam as aberturas em arco das mesmas. As colunas 
são contempladas por pinturas que remetem à uma coluna grega do estilo “Dóri-
ca” com capitel sobressalente nas quatro laterais.

Figura 3: Colunas da igreja; vista da abóbada central. Fonte: acervo do autor.

Já as paredes com recortes em “arcos” auxiliam na sustentação das abóbadas lat-
erais e são contempladas por pinturas de retângulos e quadrados preenchidos 
por formas orgânicas. 

4.  O IKONOSTÁS
O ornamento mais importante e notório do interior da Matriz São Josafat é cer-
tamente o “Ikonostás”. Muito presente nas igrejas ucranianas do rito bizantino, 
caracteriza-se por uma espécie de divisória entre a nave e o altar, a qual simboliza 
a fronteira entre o céu e a terra, Fábio, Marialba e Sandra concluem em sua obra, 
que o “Ikonostás”:
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“(...) é a materialização dessa fronteira. É também a conexão entre 
esses dois mundos, que acontece durante as cerimonias religiosas 
(...). Os ícones que a compõe também representam o caminho para 
a possibilidade de conexão entre esses dois reinos e a sua superação 
dessa divisão através da reconciliação com Deus.” (Igrejas Ucranianas, 
Arquitetura da Imigração no Paraná, 2009, p. 59)

O “Ikonostás” da igreja São Josafat foi esculpido manualmente pelo frade Gabriel 
Budnei (OSBM) e os ícones (transportados da antiga igreja São Basílio) que nela 
são contemplados, foram importados de Munich, Alemanha. (KUPICKI, OSBM, 
2014, s/n p.)

Destacando grande imponência e requinte à igreja, a parede de ícones inteira-
mente esculpida em madeira, é adornada por formas orgânicas em sua totali-
dade: nos vãos entre as imagens, nos espaços entre um elemento e outro e prin-
cipalmente, na borda superior. 

Figura 4: Ikonostás. Fonte: acervo do autor

As imagens que compõem a parte superior do Ikonostás retratam Jesus e seus 
doze apóstolos; na imagem central está Jesus e, nas imagens direita e esquerda, 
os doze apóstolos. Acima das imagens dos apóstolos há a presença de seis círcu-
los com imagens dos quatro evangelistas. Abaixo das figuras já mencionadas, há 
um semicírculo adornado por doze pequenos círculos que abrigam as imagens 
que retratam a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. 

Abaixo, estão os elementos que sustentam todo o painel superior. Funciona como 
uma espécie de parede e é composto por faces e colunas do estilo “dórica” escul-
pidas. cada face abriga uma imagem, em tamanho considerável, sendo a primeira 
a imagem de São Josafat, a Segunda a de Maria e Jesus, a terceira por Jesus e a 
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quarta, também, por Jesus. Abaixo das pinturas existem elementos esculpidos em 
formas retangulares, atuando como rodapé.

Entre as pinturas mencionadas anteriormente, há a presença de três aberturas 
que dão acesso ao altar principal, onde o padre realiza as celebrações religiosas. 
Nestas mesmas aberturas, existem portas compostas, em sua totalidade, por el-
ementos orgânicos vazados. As portas também são contempladas por pequenas 
imagens. São três portas, sendo as das aberturas laterais, de uma folha, e a de ab-
ertura central, duas folhas. Nas portas laterais há a presença de um elemento oval 
estampado pela figura de um anjo, já na porta central, há a presença de quatro 
círculos estampados com as figuras dos quatro evangelistas.

Não constam registros bibliográficos existentes datando o início da escultura da 
parede de ícones – Ikonostás, apenas que a mesma foi consagrada no ano de 
1912, na antiga Igreja São Basílio Magno. (KUPICKI, OSBM, 2014, o. n. p.)

5.  OS ALTARES 
A igreja possui três altares, sendo dois laterais, que seguem o mesmo alinham-
ento do “Ikonostás”, e um central, localizado posterior ao “Ikonostás”. Nos altares 
laterais são realizadas celebrações específicas do rito ucraíno-católico e cada um 
possui um santo em próprio para adorar. No caso da Igreja São Josafat, o altar 
lateral direito é destinado ao Sagrado Coração de Jesus e o altar lateral esquerdo, 
a Maria, mãe de Jesus.

5.1 OS ALTARES LATERAIS
Os altares laterais estão dispostos de forma simétrica, um em relação ao outro e 
são compostos pelos mesmos elementos orgânicos que compõem o “Ikonostás”, 
com exceção das colunas gregas: enquanto no “Ikonostás as colunas esculpidas 
são de estilo “Dórico”, as colunas dos altares laterais são de estilo “Coríntio”.

No altar lateral esquerdo, na parte superior, há uma imagem de Maria e, logo 
abaixo, a imagem de Jesus crucificado.

No altar lateral direito, na parte superior, conta a imagem de São José e Jesus 
menino. Logo abaixo, a imagem de José Velamino Rutzkiy, que segundo o Irmão 
Jonas Samuel Chupel, conselheiro e pertencente à Ordem São Basílio Magno, era 
amigo de São Josafat, padroeiro da igreja.

5.2 O ALTAR PRINCIPAL
Localizado posteriormente ao “Ikonostás” encontra-se o altar principal, local onde 
o padre realiza as celebrações e onde fica guardado e adorado, simbolicamente, o 
corpo de Cristo. O local conta com um altar central, um posterior e alguns bancos 
de madeira, ambos esculpidos por Gabriel Burdnei (OSBM). O altar principal tam-
bém dá acesso às salas laterais, denominadas sacristias. 

A forma de como a pintura é distribuída no entorno se repete: acima do rodapé a 
pintura marmorizada, a faixa central e acima, as estampas geométricas. Existem 
colunas sobressalentes nas paredes as quais recebem a pintura de elementos 
orgânicos, remetendo a folhagens. O ambiente conta com a presença de duas 
janelas adornadas por pinturas de elementos geométricos. 

O teto do ambiente, também em formato côncavo, é contemplado por estrelas, 
uma faixa composta por elementos geométricos e orgânicos, nuvens e dois 
pequenos anjos carregando uma faixa com as palavras “СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ” – “Ciat, 
Ciat, Ciat” (Santo, Santo, Santo).

Os altares presentes no ambiente são esculpidos em madeira e contam com os 
mesmos elementos presentes no “Ikonostás” e nos altares laterais, porém, no al-
tar principal, há a presença de uma grande abóboda central, a qual é coroada por 
uma pequena abóboda, e quatro laterais. Estas abóbodas são sustentadas por 
quatro colunas em estilo “Coríntio” e que são sustentadas por uma mesa maciça 
esculpida em 22 pequenas colunas “Dóricas”. 
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Posterior ao altar principal está o altar de São Josafat, composto por uma imagem 
do Santo adornada por luzes coloridas, quatro colunas gregas de estilo “Coríntio”, 
sendo duas ao lado esquerdo e duas ao direito. Abaixo, há a presença de elemen-
tos retangulares esculpidos. 

6.  AS SACRISTIAS
As sacristias, locais que servem de apoio aos celebrantes e como depósitos de 
utensílios utilizados na igreja, estão localizadas nas laterais do altar principal. O 
acesso às mesmas pode ser por meio das portas externas ou internamente, pelo 
altar principal.

O interior das sacristias não apresenta demasiadas pinturas e adornos, apenas 
a presença do mesmo elemento artístico em comum em todos os ambientes da 
igreja: a pintura que remete ao mármore. 

As sacristias são simétricas, uma em relação a outra; porém possuem algumas 
distinções: na sacristia esquerda, há a presença de uma escada que dá acesso ao 
barco, presente entre o “Ikonostás” e o altar lateral esquerdo e uma instalação 
sanitária, diferente da sacristia direita, que ao invés de instalação sanitária, possui 
uma porta que dá acesso à nave da igreja. 

O piso da sacristia esquerda é composto por cerâmicas nas cores amarelo, ver-
melho e preto, compondo uma tipologia de paginação. Em contrapartida, na sac-
ristia direita o piso é composto pela mesma cerâmica presente no piso da nave 
e uma faixa composta por pedaços de cerâmica com aspecto quebrado, fixados 
desordenadamente.

O pé direito das sacristias é reduzido em relação ao pé direito da igreja em si e o 
teto é composto por forro de madeira.

7.  O “HÓR”
Outro elemento marcante nas igrejas de rito ucraniano é o denominado “hór” 
(ГОР) que se trata de um mezanino localizado, geralmente, em frente ao altar prin-
cipal. Na igreja São Josafat, o hór está localizado acima da entrada principal, em 
frente às janelas superiores. Sua estrutura é composta por quatro colunas gregas 
de madeira esculpida. O acesso ao hór se dá por uma escada helicoidal, localizada 
abaixo do mezanino, na lateral direita da porta de entrada principal. Os elementos 
que compõem o hór são os mesmos do altar principal, porém, em maior escala.

8.  A IGREJA SÃO JOSAFAT A PAR DO RESTAURO
No decorrer de sua história e após o seu tombamento como Patrimônio Histórico 
datado em 13 de março de 1979, a Igreja São Josafat registra em sua trajetória, um 
total de dois restauros: primeiro na década de oitenta, o qual não consta registros 
e outro na década de noventa, contemplando o restauro da cobertura e pintura 
externa. (KUPICKI, OSBM, 2014, o. n. p.)

Segundo registros encontrados nos arquivos da Coordenação do Patrimônio Cul-
tural do Paraná, atualmente a Paróquia São Josafat, responsável pela Igreja São 
Josafat, solicitou à Secretaria de Estado da Cultura e à Coordenação do Patrimônio 
Cultural do Estado, um projeto de restauro à igreja. Segundo informações, o pro-
jeto custará em torno de cem mil reais (o qual a Paróquia deverá custear) e possui 
data limite de entrega aproximadamente até o final de 2017, para que o restauro 
seja iniciado. 

Para que o restauro possa ser realizado, a Paróquia convoca os fiéis a contribuírem 
com doações em dinheiro. Visto que a comunidade ucraniana na cidade de Pru-
dentópolis possui um forte caráter religioso, a mesma não se preza em contribuir. 
Mensalmente, no Boletim Paroquial e no Jornal Prácia, a nomenclatura dos do-
adores, que não são poucos, se mostra discriminada em ambos os informativos. 
Este ato de benevolência à igreja exibe cada vez mais o quanto a cultura ucraniana 
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permanece viva em Prudentópolis, resistindo às gerações e principalmente, ao 
tempo.

9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fim de homenagear os 300 anos de São Josafat e representar de maneira magna 
a religiosidade ucraína, a Igreja de São Josafat, fundada em 1925, proporciona à 
comunidade ucraniana da cidade de Prudentópolis mais que a perpetuação da 
cultura de seus descendentes, traz à eles a história da união de um povo para 
sua construção. Instalada no ponto mais alto da cidade relaciona-se ao seu em-
poderamento, onde poderia ser vista por todos os pontos do munícipio, construí-
da no estilo arquitetônico bizantino, a igreja traz em seu interior pinturas, que 
são importantes não só à representação da história, mas também à catequização 
de analfabetos; e ícones particulares que compõem o rito ucraniano, como os 
“ikonostás”, que representa a passagem da terra ao céu, “hór” e toda a composição 
arquitetônica da igreja. De acordo com Dom Volodemer Koubetch, OSBM, Eparca 
de São João Batista dos Ucranianos Católicos, o “ucraniano fica sem comida, mas 
não fica sem igreja”. Portanto, considerando a religião o ponto mais importante 
deste povo, pode-se unir a arquitetura e os elementos internos da igreja para que 
ocorra a perpetuação da cultura ucraniana trazida pelos imigrantes, proporciona-
ndo conhecimento não apenas a comunidade local, mas à todos os interessados e 
estudiosos da cultura ucraína. 
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RESUMO
O patrimônio arquitetônico de um lugar é a materialidade das manifestações 
socioculturais de seu povo, que com o tempo se incorpora a memória coletiva e 
torna-se elemento crucial na construção da identidade local. No município de Ceará 
Mirim, na Região Metropolitana de Natal/RN (RMNatal), ainda resiste um conjunto 
edilício de valor patrimonial, grande parte de propriedade privada, cujos atributos 
vêm sendo aos poucos descaracterizados. Nesse processo se evidenciam, pelo 
menos, dois movimentos: a constatação da necessidade de sua proteção e a nula 
ou escassa existência de instrumentos de gestão do patrimônio no município, assim 
como a sua divulgação junto à população. Este artigo discute, portanto, os resultados 
de um esforço de documentação desse conjunto, e consiste de uma experiência 
de caracterização das edificações localizadas no centro histórico do município, 
associada a estratégias de educação patrimonial, por meio de tecnologias digitais e 
objetiva contribuir para o reconhecimento dos bens de valor patrimonial que ainda 
resistem no lugar e fornecer ferramentas para conscientização da comunidade 
e gestores públicos. Para tanto foram mapeadas e analisadas 115 edificações, a 
partir de uma ficha de inventário que reúne distintos critérios estabelecidos pelo 
IPHAN, entre eles a filiação estilística, as condições de preservação e o estado 
conservação. A análise das edificações se deu por meio de agrupamento em tipos, 
cujo resultado permitiu a proposição de estratégias de proteção estruturadas em 
três níveis (preservar, restaurar, restaurar/reuso) as quais buscaram responder a 
seguinte questão: por que e como preservar? O esforço para difusão da resposta se 
materializou na proposição de uma plataforma online, que procurou tornar o saber 
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técnico acessível à população, traduzindo conceitos e propostas de intervenção por 
meio de personagens que representam os agentes públicos e privados envolvidos 
na luta pela preservação da memória da cidade. A própria organização do site 
direciona para uma capacitação do usuário sobre essa temática, como requisito para 
apropriação das recomendações de intervenções, que são posteriormente explicitadas 
desde o uso e parcelamento do solo até as cores adequadas para as fachadas. 
Conscientes de que a proteção somente se efetivará mediante o comprometimento 
de todos os envolvidos no processo de preservação da identidade local, o trabalho 
se fundamenta na ideia de que facilitar o acesso a esse conhecimento é um caminho 
para garantir a proteção da memória da cidade para as futuras gerações.

Palavras-Chave: Patrimônio arquitetônico; memória da cidade; plataforma online

INTRODUÇÃO
Nos debates acerca do patrimônio algumas questões estão sempre presentes: 
como defini-lo? por que preservar? como conscientizar as pessoas de sua im-
portância para a história, memória e identidade de um povo? como ampliar a sua 
aplicação para os objetos não monumentais e mais próximos das práticas cotidi-
anas de um dado lugar? Essas inquietações também se aplicam a cidade de Ceará 
Mirim, sede do município de mesmo nome, inserida na RMNatal e localizada à 
28 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O município teve um desenvolvi-
mento econômico destacado e atrelado à atividade canavieira, entre meados dos 
séculos XIX e XX, fato que resultou na presença de um conjunto arquitetônico 
significativo tanto no meio rural, quanto no urbano, em especial no centro históri-
co, universo de estudo do presente artigo. Neste evidenciamos a importância do 
reconhecimento e proteção deste histórico e propomos uma ação de educação 
patrimonial com divulgação de informações, diretrizes e propostas para o conjun-
to edificado, por meio de um site online e interativo.

O objeto da discussão resultou de trabalhos desenvolvidos no âmbito de uma 
disciplina do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (CAU/UFRN) no semestre 2017.1. Durante este semestre 
os alunos e professores se debruçaram sobre o tema do patrimônio histórico, 
desenvolvendo estudos e projetos de intervenção para o centro histórico de Ceará 
Mirim, mais especificamente para a fração territorial delimitada pelo Plano Diretor 
do município como “Área de Interesse Histórico e Cultural” e para outras frações 
do meio rural que abrigavam estruturas dos antigos engenhos de cana de açúcar. 
A partir desses estudos evidenciou-se a percepção de certo desconhecimento (e 
distanciamento) da população sobre a importância do conjunto edificado como 
memória coletiva. Esta apreensão nos encaminha para a necessidade de tornar 
acessível, aos agentes públicos e privados, as respostas para duas perguntas: 
porque e como preservar?
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Para responder a essas inquietações foi realizado um trabalho de inventariação 
e documentação dos bens considerados como de valor patrimonial, assim como 
exercícios propositivos com algumas estratégias de divulgação e conscientização 
da população sobre o tema. Como meio de efetivação das propostas foram utiliza-
das ferramentas digitais, entendidas como ação associada ao desenvolvimento de 
um sentimento sobre a necessidade de preservação do patrimônio arquitetônico. 

1. O CONJUNTO EDIFICADO DE INTERESSE HISTÓRICO 
E CULTURAL DE CEARÁ MIRIM

1.1. A HISTÓRIA CONTADA A PARTIR DAS EDIFICAÇÕES
Embora os primeiros relatos de ocupação do município de Ceará Mirim datem do 
início do século XVI, a intensificação de seu povoamento esteve atrelada ao desen-
volvimento da economia canavieira, com forte atividade na região por volta do 
século XIX que, favorecida pelas terras férteis do Vale de Ceará Mirim, dinamizou o 
território e incentivou o surgimento da vida urbana. Dessa forma, o núcleo central 
da cidade, universo de estudo deste trabalho, remete a um pequeno povoado, 
situado na região conhecida como Boca da Mata, que se destinava a abastecer 
os engenhos instalados no município. De acordo com Júlio de Senna (1974), sua 
localização se dava na intersecção de estradas importantes, que proporcionaram 
a integração com a capital e com o sertão do estado. 

O povoamento originou-se no ponto de cruzamento das estradas que 
seguiam para o sertão, provenientes de Natal e Extremoz, e das que 
partiam do povoado de jacoca e praias do Norte, rumo aos engenhos, 
que já se haviam estabelecido, às margens do rio. Ao ponte desse 
cruzamento Francisco de Bernardo de Gouveia construiu também, 
uma pequena casa comercial. Nesse ponto, foi organizada uma feira e 
erguido um cruzeiro, marco do nascente povoado (SENNA, 1974, apud 
HORA NETO, 2015, p. 30).

Aline C. B. Lopes (2008) analisa a expansão urbana de Ceará Mirim estabelecendo 
um recorte temporal da sua ocupação em cinco fases (Figura 01). A área delimit-
ada como de “Interesse Histórico e Cultural” pelo Plano Diretor do município (Lei 
complementar N° 006, 2006) também é o centro comercial da cidade, e está incluí-
da nas duas primeiras fases de ocupação - até a década de 1960 e entre as déca-
das de 1960 e 1970. Não por acaso identificamos nesse período a predominância 
de edificações com atributos formais relacionados aos estilos eclético, protomod-
erno e moderno. 

FIGURA 01: Fases de ocupação de Ceará Mirim

FONTE: Lopes, 2008, editada pelo grupo, 2017
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Ao estudar o conjunto edificado das primeiras ocupações, José Avelino da Hora 
Neto (2015) aponta que os traços arquitetônicos identificados nas descrições reve-
lam o dinamismo político-econômico da então vila de Ceará Mirim, “onde o cresci-
mento urbano esteve vinculado a uma classe social enriquecida pela agroindústria 
açucareira “ (HORA NETO, 2015, p.36). De acordo com Paulo Venturele  de  Paiva 
Castro (1992), a vila era o lugar dos comerciantes e senhores de engenho, estes 
últimos com suas “casas da cidade”. Neste contexto, o comércio se aquecia, levan-
do a construção do Mercado Municipal em 1881, que propiciou o surgimento de 
estabelecimentos comerciais ao seu redor e o despertar de uma sociedade comer-
ciante enriquecida. Atualmente, o edifício ainda conserva suas linhas originais e foi 
tombado em nível estadual, em 21 de janeiro de 1984.

No seu entorno, outras edificações imponentes foram construídas. O Solar do 
Soares é uma delas, também construído no final do século XIX, especificamente 
em 1881, pelo Coronel Onofre José Soares. A edificação é formada por um volume 
único com um telhado em duas águas de telha colonial, possuindo uma platiban-
da e frontão que o delimita. De acordo com Ataliba et al (2013), a edificação possui 
características afrancesadas, decorada com abacaxis de louça vindos de Portugal, 
o que indicava a presença de uma nobre família.

Em 1888, foi construído O Solar dos Antunes, atual sede da Prefeitura Municipal, 
por José Antunes Pereira, coronel da guarda municipal. Possui uma planta retan-
gular e é composto por dois pavimentos. Apresenta uma fachada simétrica, es-
quadrias com vão em arco pleno - características do estilo neoclássico - e frontão 
curvilíneo com a escritura “Antunes”. O edifício foi restaurado pela Fundação José 
Augusto e em 15 de julho de 1988, integrando hoje conjunto dos bens tombados 
do estado do RN.

Todas estas edificações fizeram parte da construção do território, da história e 
da identidade do núcleo urbano do município. Delas é possível extrair memória e 
sentimento de identidade em parte da população. Ademais, embora aqui tenham 
sido citadas algumas das edificações consideradas mais importantes, identificadas 

como simbólicas e reconhecidas como monumentos para a área, é importante 
lembrar que elas integram um tecido urbano a ser preservado como conjunto e 
que grande parte deste se encontra em processo de descaracterização.

1.2. MAPEANDO E RESGATANDO A MEMÓRIA 
Os inventários do patrimônio edificado são feitos a partir de mapeamento, levan-
tamentos fotográficos e registro das edificações reconhecidas pelas equipes de 
pesquisa (alunos e professores) como possuidoras de elementos formais, funcio-
nais e/ou construtivos que lhe imprimem certo valor patrimonial. Para tanto, foi 
necessário estabelecer o conceito de patrimônio a ser considerado na escolha dos 
exemplares, tendo em vista que o termo nos remete, muitas vezes, a edificações 
monumentais, que integram roteiros turísticos de cidades de grande e médio 
porte – contexto distinto do encontrado em um município no interior do estado 
do Rio Grande do Norte. No entanto, discussões mais atuais sobre este conceito 
ampliam a necessidade da sua aplicação a obras ditas “modestas”. Esta ideia tem 
se afirmado a partir da Carta de Veneza (ICOMOS, 1964), que redefine a noção 
de monumento histórico especificando que o mesmo compreende a criação ar-
quitetônica isolada como também o sítio em que está inserido, estendendo-se 
não só às grandes criações, mas, também, às obras modestas, que tenham ad-
quirido, com o tempo, uma significação cultural. 

É nesse exercício de conceituação que, além da arquitetura institucional de grande 
e médio porte, também são inseridos e classificados em nosso inventário os con-
juntos vernaculares[1] - caracterizados, na sua maioria, por edifícios residenciais 
unifamiliares de médio e pequeno porte. Estes, por mais simples que sejam, são 
memórias de uma cidade e fragmentos de um contexto complexo, que apenas 
como um todo é representativo. Em seu livro “O que é patrimônio histórico” Car-

[1]  Para entender a arquitetura vernacular tomamos de empréstimo o debate 
conceitual proposto por Rubenilson Teixeira (2017), quando afirma que “toda 
arquitetura vernacular é intrinsecamente tradicional, isto é, a forma arquitetônica de 
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los Lemos (1982) aponta justamente esta compreensão do macro como crucial ao 
debater o tema patrimônio: 

“Um objeto isolado de seu contexto deve ser entendido como um 
fragmento, ou um segmento, de uma ampla urdidura de dependências 
e entrelaçamentos de necessidades e interesses satisfeitos dentro das 
possibilidades locais da sociedade a que ele pertence ou pertenceu”. 
(LEMOS, 1982, p.11)

Estando definido este olhar, por meio de ficha de inventario foram sintetizadas 
informações sobre as edificações do conjunto edificado de valor patrimonial de 
Ceará Mirim. Estes dados consistem em características físicas e locacionais tais 
como: dados de identificação e localização do edifício, informações sobre suas 
características físicas, os usos atuais, conformação geométrica, filiação e detal-
hes das características estilísticas das fachadas, estado atual de conservação e de 
preservação do imóvel, inserção no lote, assim como uma foto representativa da 
fachada principal. 

No total, foram catalogadas 115 edificações reconhecidas como de valor patrimo-
nial, que reforça a necessidade de ações de educação patrimonial junto a popu-
lação, assim como o estabelecimento de parcerias com estímulo a cooperação dos 
proprietários, conforme já estabelece o Plano Diretor do município quando prevê 
a aplicação de “incentivos fiscais ou de outra natureza aos imóveis que forem 
restaurados e/ou recuperados” (Ceará, Mirim, 2006, Seção III, art. 40 §2°). 

um determinado povo surge e se desenvolve como resultado de um longo contínuo 
no tempo, às vezes durante séculos de história humana, sempre a partir de formas 
familiares, consagradas por gerações anteriores” (TEIXEIRA, 2017, s.p.). Tal afirmação 
fundamenta a síntese de ATAIDE et al (2017, s.p) quando a delimitam como “a 
expressão da arquitetura não erudita, popular, operária, de segmentos sociais cujas 
construções não são em geral reconhecidas como bens a preservar (...)” mas que 
também expressam o “testemunho de determinados modos de construção e de vida”.

FIGURA 02: Mapa de filiação estilística e exemplares

FONTE: Acervo dos autores, 2017

Entre os atributos analisados, foram destacados quatro, que consideramos essen-
ciais na compreensão da situação do conjunto edificado e das necessidades de 
intervenção: uso atual, filiação estilística, estado de conservação e de preservação. 
Quanto ao uso, observa-se a predominância do uso residencial, mas nota-se ainda 
a existência de 16 exemplares fechados ou sem uso, indicando um significativo 
abandono destas edificações históricas e a necessidade de estímulos diversifica-
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dos ao reuso e reocupação. Quanto a filiação estilística (Figura 02), constatou-se 
que as edificações protomodernas, predominam na paisagem e correspondem a 
47% (53 exemplares), seguidas das ecléticas 38% (43 exemplares), fato que pode 
ser associado ao período de desenvolvimento e consolidação da ocupação desse 
núcleo urbano, quando predominou a disseminação desses estilos.

O estado de conservação foi uma surpresa positiva, visto que foi considerado bom 
na maioria das edificações. Entretanto, ainda foi constatado um percentual de 
11% (12 exemplares) em estado de conservação ruim, e 5% (5 exemplares) ruínas 
foram encontradas. 

Nota-se, portanto, que as transformações da cidade, os novos usos e as dinâmicas 
do processo de ocupação modificaram progressivamente a ambiência e a história 
do lugar. As manifestações espontâneas de construção do abrigo revelam que há 
um movimento contínuo direcionado a adequação dos imóveis às tendências da 
arquitetura contemporânea, que resultam em modificações nas fachadas, quase 
sempre irreversíveis.   Ademais, na fração urbana onde predomina a atividade 
comercial, a publicidade é usada para chamar atenção sem considerar os atributos 
estilísticos das edificações com a inserção de toldos e letreiros sem critérios. Em 
toda a área estudada, 67% (76 exemplares) dos inventariados já sofreram modi-
ficações ao longo do tempo, estando apenas 30% (36 exemplares) preservados.

2. A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO
A preservação de um patrimônio histórico enseja muitos desafios, entre eles o 
desenvolvimento de ações para despertar ou ampliar o conhecimento da popu-
lação sobre a memória contida nas edificações de interesse patrimonial, por meio 
de estratégias de educação patrimonial que evidenciem a sua importância na for-
mação da identidade de um povo. Considerando que estas ações estão atreladas 
ao sentimento de pertencimento da população para com o lugar e com os ele-
mentos materiais imateriais que o definem, o sucesso das iniciativas dirigidas a 

preservação destes, depende consequentemente de mudanças de atitudes frente 
ao problema. 

Por outro lado, mesmo quando este sentimento está presente e a população recon-
hece a importância do patrimônio, na maioria das vezes, desconhece a forma de 
intervir, e os instrumentos legais que podem ser aplicados no planejamento e na 
efetivação das ações. Uma das resistências que está muito presente se expressa, 
por exemplo, na associação simplista do tombamento a uma imposição negativa 
do poder público, que, mas do que limitar, impede qualquer tipo de intervenção 
no objeto. Entretanto, poucos sabem que o Estado também disponibiliza instru-
mentos urbanísticos e fiscais para estimular intervenções em bens arquitetônicos 
e sítios de valor patrimonial. 

Neste contexto, apesar dos avanços da normativa nos últimos 20 anos, com o 
estímulo das ações de reabilitação integrada em sítios históricos, os debates e 
a luta pela preservação do patrimônio urbano e arquitetônico ainda tem esta-
do circunscrita, principalmente, a grupos acadêmicos e profissionais, interessa-
dos em arquitetura e história das cidades, estando a população ainda distante de 
uma atuação ativa junto aos órgãos responsáveis pelo patrimônio. Corroborando 
com esta afirmação, Luciana Féres (2002) realça a ausência de educação patri-
monial para a população como um dos grandes entraves para o tombamento. 
Evidencia-se, assim, a necessidade desse instrumento, que é também levantada 
por Medeiros e Surya (2009) ao afirmar que a sua aplicação continuada “leva ao 
desenvolvimento da autoestima dos indivíduos e comunidade, e a valorização da 
sua cultura”. (MEDEIROS & SURYA, 2009, p.7)

Em sítios ou edificações onde não se efetivam ações de tombamento ou qualquer 
instrumento urbanístico aplicado à proteção do patrimônio - seja por inexistência 
ou por fiscalização ineficaz - é muito comum que a população descaracterize os 
bens, adequando-os às necessidades individuais, supostamente mais ajustadas 
ao reuso. Dessa forma, a divulgação se faz necessária, seja como o fim de social-
ização da documentação da história e memória do lugar, mas também e principal-
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mente para proporcionar a apropriação coletiva e consciente da comunidade no 
processo de preservação - não apenas sobre o ato de preservar, mas das possib-
ilidades de intervir. 

2.1 ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM 
USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS
A evolução da tecnologia se caracteriza como uma das principais forças de trans-
formação da sociedade atual, interferindo não só na obtenção facilitada das in-
formações e na troca instantânea de mensagens, como também na formação 
de posicionamentos. Segundo Palfrey e Gasser (2011, p. 11 apud BITTENCOURT, 
2016, p. 24) todos os indivíduos nascidos após a década de 1980 são considerados 
nativos digitais, por terem acesso às tecnologias e desenvolvido habilidades para 
manuseá-las, embora seja imprescindível destacar que uma parcela da população 
não dispõe de tal recurso.

No âmbito da educacional formal, as mídias digitais têm sido amplamente utiliza-
das como aliadas no processo de aprendizagem, em virtude de sua abordagem 
interativa, que contribui para a autonomia intelectual dos discentes (FREITAS E 
ALMEIDA, 2012, p. 32 apud BITTENCOURT, 2016, p. 23). Também no âmbito da 
gestão pública existem diversas ações governamentais que objetivam prestar 
serviços e informações úteis aos cidadãos através de plataformas online. Nesse 
contexto, Nascimento, Freire e Dias (2012) destacam que a adoção das tecnologias 
da comunicação permite novas formas de participação social na gestão dos recur-
sos públicos, conferindo maior legitimidade às políticas públicas (NASCIMENTO, 
FREIRE & DIAS, 2012, p.5).

Assim como as mídias digitais fortaleceram o trabalho desenvolvido na educação 
dentro das escolas e em outras dimensões da atuação do Estado, sua aplicação 
também se mostra possível em ações de proteção do patrimônio que, por sua 
vez, envolve objetivos educacionais e de ordem pública. Além disso, é uma inicia-
tiva que requer visibilidade e construção coletiva sobre o objeto da motivação, 

como pode ser constatado em alguns movimentos em defesa do patrimônio ar-
quitetônico que ganharam visibilidade nacional e local. 

O movimento #OcupeEstelita é um exemplo do emprego das redes sociais em fa-
vor da proteção do patrimônio, que gerou grande comoção popular e reuniu mil-
hares de seguidores na luta pelo direito à cidade. Através de uma página no Face-
book o Grupo Direitos Urbanos organizou a mobilização social, com o objetivo 
de impedir o andamento da demolição do Cais José Estelita, que daria lugar a um 
projeto de grandes empreiteiras, trazendo perdas significativas para a paisagem 
da orla portuária do Recife, segundo Lyra (2015, p. 101).  

No âmbito local, um outro movimento em defesa do Hotel Reis Magos, ganhou 
muita notabilidade também por meios das suas redes sociais. Em 2015, esta edifi-
cação, que é patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de Natal/RN foi alvo de 
disputas em torno de seu tombamento ou demolição, e com o objetivo de prote-
ger e refletir sobre soluções para o caso foi criado o movimento [R]existe Reis Ma-
gos, que preparou uma série de ações divulgadas utilizando as suas redes sociais. 
Estas ações ganharam notoriedade e mobilizaram não só arquitetos, urbanistas e 
historiadores como também outros coletivos do bairro e da cidade.

Ademais, ainda no estado do Rio Grande do Norte, outra iniciativa de natureza dif-
erente foi o website intitulado Arcaicó, parte constituinte de um trabalho final de 
graduação da UFRN, que foi utilizado como meio de difusão do patrimônio históri-
co de Caicó, frente à crescente degradação dessas construções e serviu de inspi-
ração para o presente trabalho. Para Lívia Oliveira (2015, p. 16), autora do referido 
trabalho, quando a população não compreende o valor do patrimônio e não tem 
por este um sentimento de pertencimento até mesmo os instrumentos legais de 
proteção se tornam pouco eficientes, por isso se fazem necessárias ações educa-
tivas. Desta forma, é possível e coerente tomar partido do potencial da internet, 
em um dos países que mais fazem uso de tal ferramenta, para contribuir com a 
proteção do patrimônio.
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3. UMA EXPERIÊNCIA VIRTUAL PARA O PATRIMÔNIO 
DE CEARÁ MIRIM
A adoção das mídias digitais para difusão dos estudos realizados em Ceará 
Mirim surgiu da necessidade de traduzir o saber técnico produzido pelo plano de 
proteção desenvolvido no âmbito das atividades acadêmicas para uma linguagem 
mais acessível e que despertasse o interesse da população. Dentre as várias ferra-
mentas online disponíveis, optou-se pela utilização de um website hospedado na 
plataforma Wix, que oferece uma série de templates pré-configurados e completa-
mente editáveis, dispensando o conhecimento avançado em programação. Além 
de utilizar um meio que permitisse um fácil acesso às informações, tornou-se ig-
ualmente importante pensar em uma linguagem que fosse coerente com a ex-
periência lúdica que pretendíamos proporcionar aos usuários do site e por isso o 
mesmo foi construído com o uso de uma diversidade de ilustrações. Nesse sen-
tido, foram criados alguns personagens que representam possíveis agentes na 
luta pela preservação da memória da cidade, sendo intitulados de “Esquadrão do 
Patrimônio”, assim composto: representante do IPHAN, morador(a), arquiteto(a), 
historiador (a) e prefeito(a). O conceito e a formatação do website tiveram por 
objetivo também atrair o público infanto juvenil, entendendo que a educação pat-
rimonial deve ser desenvolvida desde a educação de base. 

O site foi estruturado em seis seções, que introduzem e capacitam o usuário na 
e sobre a temática do patrimônio e também o orientam sobre como intervir no 
imóvel de valor patrimonial. A página inicial faz uma provocação sobre a existên-
cia ou não do patrimônio arquitetônico de Ceará Mirim, conduzindo o visitante a 
uma reflexão, explicando o estado crítico de conservação de alguns exemplares e 
expondo o Esquadrão do Patrimônio como um exemplo do envolvimento de vári-
os agentes em torno do debate sobre a proteção do patrimônio. O site também 
contém uma seção (segunda aba) que conta a história do município a partir de 
suas edificações relevantes, revelando uma estreita relação entre estas, algumas 

consideradas marcos arquitetônicos, e a atividade canavieira, base da economia 
de Ceará Mirim no século XIX.

A terceira aba abriga um mapa contendo a localização das edificações inventaria-
das, segundo os respectivos estilos arquitetônicos. A ideia é que o morador recon-
heça a sua casa e tenha acesso a ficha catalográfica correspondente, levando 
em consideração que existe a opção de baixar o arquivo e conhecer o inventário 
completo. Todavia, para facilitar a compreensão dos termos científicos utilizados 
no inventário foi disponibilizada uma breve explicação sobre os conceitos chaves, 
que englobam os estilos arquitetônicos identificados (eclético, protomoderno e 
moderno), o estado de preservação (preservado, modificado e descaracterizado) 
e o estado de conservação (bem conservado, pouco conservado, mal conservado 
e ruínas), proporcionando a instrução da população quanto à leitura dos bens 
classificados como de valor patrimonial existentes na cidade. 

A quarta seção, nomeada “Circuito Cultural”, exibe o mapa da divisão das edifi-
cações em quatro setores temáticos, criando eixos principais, que indicam pos-
sibilidades de percurso para o transeunte interessado em conhecer e visitar o 
patrimônio arquitetônico de Ceará Mirim. Além disso, estabelece o primeiro nível 
de diretrizes, que diz respeito às possíveis indicações de usos e condições de 
parcelamento e ocupação do solo, cujas indicações incidem sobre todas as edifi-
cações catalogadas no inventário. 

A penúltima seção, denominada de “Como preservar?”, procura responder esse 
questionamento recorrente do senso comum, esclarecendo as categorias de 
preservação e os respectivos conceitos, assim como o manual dirigido ao mora-
dor. Essas categorias foram criadas considerando os tipos elaborados conforme 
agrupamento proposto por Philippe Panerai (2006) (Figura 03). Dito isso, são apre-
sentadas as orientações para categorias “preservar”, “restaurar” e “restaurar + re-
uso”, com passos distintos para cada um deles, embora em alguns casos sejam 
complementares, a fim de garantir a manutenção e a recuperação das edificações. 



4534 4535

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

FIGURA 03: Categorias elaboradas com base na formulação de tipos de Panerai (2006)

FONTE: Elaborado por autores, 2017

O manual do proprietário, por sua vez, reúne informações sobre outros elemen-
tos que compõem as fachadas, com base na portaria n° 122 do IPHAN (2004), que 
dispõe sobre as diretrizes e critérios para intervenções urbanísticas e arquitetôni-
cas em área integrante do conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de 
Ouro Preto. Na discussão sobre o conjunto inventariado de Ceará Mirim foram 
incorporados parâmetros referentes à cobertura, abertura e fechamento de vãos, 
cores das fachadas, esquadrias, fechamento dos lotes, publicidade, marquises e 

toldos. De maneira bastante didática e a modo de exemplos, são apresentadas 
recomendações sobre como proceder e como não proceder em ações de refor-
mas e ampliações (Figura 04). 

FIGURA 04: Ilustrações indicando as diretrizes de intervenção para o patrimônio edificado

FONTE: Elaborado por autores, 2017

Assim como o inventário, o plano de proteção também está disponível na íntegra 
na última aba do site e qualquer usuário pode ter acesso a todos os produtos 
desenvolvidos nessa experiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adoção de um Plano de Proteção do patrimônio edificado pela gestão pública 
de uma cidade representa um grande passo para a sua preservação. Todavia, é 
fundamental que a população se aproprie e reconheça seus bens culturais, tendo 
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em vista que grande parte do acervo é de propriedade privada. Mesmo se tratan-
do de uma experiência desenvolvida como exercício acadêmico, desde o início, a 
ação também, foi pautada na busca de um diálogo com a população, consideran-
do o protagonismo que pode desempenhar, em contraponto ao atual discurso 
de destruição justificado pela ideia da modernização. Ao final do período letivo a 
experiência aqui discutida foi apresentada em sessão pública no município, reun-
indo o prefeito, algumas lideranças e moradores da cidade, juntamente com out-
ros projetos desenvolvidos para Ceará Mirim realizado no âmbito do mesmo com-
ponente curricular e dentro da mesma temática. Contudo, essa ação pontual não 
teve continuidade e não se sabe até que ponto os moradores, em especial aqueles 
contemplados pelo inventário, tomaram conhecimento do referido projeto.

A elaboração do site não representa, portanto, um fim em si próprio, pois requer 
uma divulgação constante, mas se caracteriza como uma importante ferramenta 
na construção de estratégias que fomentem a discussão sobre o que considerar 
como patrimônio e como intervir ainda garantindo sua proteção. Diante disso, 
a contribuição do trabalho consiste em promover essa discussão, fazendo uso 
de uma linguagem informal, e demonstrar que o conceito de patrimônio com-
preende além da arquitetura excepcional de grandes cidades históricas, também 
os exemplares populares representativos. As diretrizes apresentadas no site, a 
título de recomendação, se de fato fossem aplicadas no cotidiano caberia uma 
consulta popular para a definição desses parâmetros, no entendimento de que a 
construção da educação patrimonial e a eficácia dos acordos estabelecidos preci-
sa ocorrer de maneira horizontal e não por imposição.

Ultrapassando as fronteiras locais, o trabalho contribui ainda com todo e qualquer 
usuário que visite o site e possa reconhecer, através dos exemplares de Ceará 
Mirim, o patrimônio de suas respectivas cidades. Muitas vezes valorizamos apenas 
aquilo que é determinado pelos órgãos formais como patrimônio e esquecemos 
de reconhecer os exemplares da nossa cidade com igual potencial. Na busca pela 
preservação da identidade local, difundir a discussão sobre o patrimônio significa, 
por conseguinte, contribuir para a manutenção da interação indivíduo-lugar.
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RESUMO
A atenção do governo brasileiro, em relação aos debates patrimoniais, pode ser 
identificada em diversas ações ao longo da década de 1930, o que foi recentemente 
bem circunscrito por Paulo Marins no volume 29 da Revista Estudos Históricos. 
Instituições como a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, criada em 1934, assim 
como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, que 
iniciou suas atividades em 1937, são alguns exemplos icônicos desse processo. Se 
acompanhada de perto através dos arquivos de instituições dedicadas ao tema, tal 
atenção revela uma mobilização que está muito associada à formação de coleções 
e arquivos fotográficos, o que acompanhou a trajetória de importantes instituições 
como o IPHAN e o Museu Paulista, por exemplo. Tomando este ponto de partida, o 
presente trabalho debate a relação entre a consolidação de instituições dedicadas 
à preservação do patrimônio nacional e a formação de arquivos e coleções visuais, 
debate circunscrito por pesquisadores como Costanza Caraffa, na Europa, e Leonardo 
Castriota, na América Latina. Trata-se, portanto, dos modos de visibilidade do 
patrimônio, o que demandou não apenas a documentação dos bens, mas também 
a sua divulgação através de impressos, como revistas ou boletins. Assim, coloca-se 
em debate não apenas os meios de produção de imagens do patrimônio, mas os 
modos de circulação dessas imagens, aos moldes do que do que propõe Ulpiano 
Meneses na definição de Cultura Visual. Deste modo, pretende-se colocar em debate 
a importância das imagens, assim como dos impressos, como suportes fundamentais 
para a organização e a consolidação de uma produção intelectual associada ao 
patrimônio histórico, o que é decisivo para se pensar a preservação dos bens no 
tempo presente. Para tanto, o presente artigo tratará das publicações do IPHAN e do 
Museu Paulista no decorrer dos anos 1930. 

Palavras-chave: Cultura Visual; História Intelectual; Arquivos; Coleções; Patrimônio
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Livros, folhetos, mapas, desenhos, fotografias, cartazes, filmes e vídeos. A história 
da arquitetura sempre esteve associada a uma Cultura Visual. De re aedificatoria 
(1452), de Leon Battista Alberti, é reconhecido como um dos mais importantes e 
influentes tratados renascentistas da arquitetura não apenas por ter sido o pri-
meiro a ser publicado no momento de redescoberta do tratado de Marcus Vitru-
vius Pollio, mas também por fazer uso dos tipos móveis (D’AGOSTINO, 2010). O 
processo gráfico inventado por Johannes Gutemberg, em meados do século XV, 
revolucionou a cultura ocidental e favoreceu o desenvolvimento de uma arquitetu-
ra para além do canteiro de obras. Já no século XX, entusiasmados pela publicação 
das elaboradas peças gráficas de Moholy-Nagy e El Lissitzky, arquitetos europeus 
passaram a editar livros tão radicais e prestigiosos quanto os seus projetos (TAV-
ARES, 2016). Logo que publicados, Befreites Wohnen (1929), de Sigfried Giedion, ou 
Vers une Architecture (1923), de Le Corbusier, ganharam rapidamente o estatuto 
de obras basilares e influenciaram decisivamente o pensamento moderno da ar-
quitetura. Assim como as Little Magazines foram decisivas para a transformação da 
cultura arquitetônica nos anos 1960 e 1970 (COLOMINA; BUCKLEY, 2010), o livro 
S.M.L.XL. (1995), de Ren Koolhaas e Bruce Mau, é a prova de que a cultura editorial 
é ainda hoje peça chave na transformação da cultura arquitetônica. 

A fotografia foi também um instrumento chave dos modos de atuação e reorga-
nização das práticas dos arquitetos e urbanistas. Se logo após o seu invento, na 
primeira metade do século XIX, John Ruskin compreendeu o papel revolucionário 
dos daguerreótipos para a preservação dos edifícios (BURNS, 1997), a documen-
tação fotográfica de Charles Marville foi também instrumento indissociável das 
picaretas reformadoras do Barão de Haussmann, em Paris (THÉZY, 1994). Esse 
binômio arquitetura-fotografia é igualmente referendado com especial relevân-
cia na produção da arquitetura moderna, encontrando parcerias como as de Cor-
busier-Hervé; Niemeyer-Gautherot; Neutra-Shulman. Ainda no que se refere às 
relações entre arquitetura e fotografia, o trio de professores da Yale’s School of 
Architecture and Planning – Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour 
– não deixou de destacar que foi o ensaio fotográfico Every Building on the Sunset 
Strip (1966) do artista Edward Ruscha a principal influência visual para o desen-

volvimento da pesquisa que originou o livro Learning from Las Vegas (1972), obra 
canônica do pensamento pós-moderno na arquitetura. Além de livros e fotogra-
fias, seria possível colocar em debate outros suportes documentais como mapas, 
desenhos, vídeos, materiais audiovisuais e tantos outros. 

Esse complexo e variado conjunto de suportes documentais coloca em evidência 
não apenas aquilo que carrega enquanto imagem, mas os circuitos de produção, 
circulação, controle e consumo, os modos culturais de visibilidade e invisibilidade, 
além das distintas maneiras de olhar. Assim como um livro não pode ser consid-
erado apenas um objeto, como já destacado pelo historiador Robert Darton (DAR-
TON, 2010), outros documentos também precisam ser tratados a partir de con-
textos que estabelecem diálogos entre atores e circuitos de poder (FOULCAULT, 
2007). No caso do livro, destaca-se a importância da relação entre editor, autor e 
leitores, responsáveis pela recepção da obra. Da mesma maneira, um desenho de 
arquitetura pressupõe um autor, um lugar a partir do qual o desenhista desen-
volve suas habilidades específicas, os meios para a sua divulgação e os espaços por 
onde circula. Também, não se pode pensar num filme de 35mm sem pressupor 
sua equipe de produção, seus personagens, seus espectadores, seus modos de 
exibição e sua recepção crítica. A pesquisa científica, especialmente no campo da 
arquitetura, dialoga invariavelmente com diversas naturezas documentais, o que 
impõe a compreensão de conexões variadas, mas especialmente associadas a um 
conjunto de atores e ideias. Pressupõe, portanto, aquilo que Ulpiano Bezerra de 
Meneses esquadrinhou em seu artigo Fontes Visuais, cultura visual, história visual, 
dando ensejo ao visual, ao visível e à visão como modos de apreender e pensar 
a história a partir de uma perspectiva cultural. (MENESES, 2003; SCHIAVINATTO; 
COSTA, 2016).

Pensar a memória e o patrimônio arquitetônico, assim como a sua produção con-
temporânea, pressupõe um olhar crítico sobre seus documentos, suportes, práti-
cas e meios de produção. De Jean-Louis Cohen, com sua pesquisa direcionada à 
arquitetura e às cidades modernas (COHEN, 2011), à Beatriz Colomina, com sua 
produção centrada na formação de uma cultura moderna especialmente balizada 
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pelos processos tecnológicos (COLOMINA, 1994), a produção historiográfica con-
temporânea de maior amplitude e penetração se ocupa de debater a arquitetura a 
partir de arquivos e coleções, na sua relação com uma Cultura Visual. No contexto 
brasileiro, o processo de revisão historiográfica, iniciado nos anos 1980 (GUERRA, 
2010; Desígnio, 2011), vem apresentando novas e boas reflexões, ainda que pau-
tada pelo o que se pode chamar de crise do Movimento Moderno. No entanto, 
existem importantes contribuições dentro dessa perspectiva. O Prof. Dr. Leonardo 
Barci Castriota é talvez quem tenha melhor identificado esta questão, ao se de-
bruçar sobre o arquivo e as coleções para a arquitetura (CASTRIOTA, 2011). Partin-
do de uma reflexão conjunta entre o Centro de Documentación de Arquitectura 
Latinoamericana e o Laboratório de Fotodocumentação da Escola de Arquitetura 
da Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Castriota criou a Rede Lati-
no-Americana de Acervos de Arquitetura e Urbanismo, colocando em destaque 
os arquivos de fotografia como lugares intrínsecos à formação do pensamento 
arquitetônico no Brasil. Num movimento correspondente, a Prof.ª Dr.ª Ana Claudia 
Veiga de Castro e a Prof.ª Dr.ª Joana Mello de Carvalho e Silva organizaram recen-
temente um número temático dos Anais do Museu Paulista sobre o estatuto das 
fontes e dos acervos nas pesquisas de história da arquitetura e da cidade, ampli-
ando o debate especialmente no que se refere aos diferentes suportes documen-
tais (CASTRO; CARVALHO E SILVA, 2016) 

Os debates colocados em pauta a partir destas novas abordagens historiográficas 
contribuem singularmente para a renovação de perspectivas e leituras relativas 
ao patrimônio histórico. Os pesquisadores contemporâneos podem identificar 
novas questões ou abordagens para ler e interpretar o patrimônio histórico, mas 
também podem rever determinadas ações e projetos postos em prática por histo-
riadores e arquitetos, responsáveis pela organização do que se entende hoje por 
patrimônio histórico brasileiro. Neste sentido, não espanta que a revisão histo-
riográfica, a cerca das ações patrimoniais do IPHAN nas últimas três décadas real-
izada recentemente por Paulo Garcez Marins (MARINS, 2016), encontre algo muito 
semelhante ao que foi produzido pelos intelectuais do patrimônio nos anos 1930 e 
1940. Mudar os sentidos do patrimônio, incorporando aspectos mais abrangentes 

e democráticos, exige leituras e pesquisas renovadas, que incorporem estes out-
ros suportes documentais. 

O Arquivo Fotográfico do IPHAN é um exemplo concreto de lugar a partir do qual 
se pode identificar estas novas abordagens institucionais, revisando aspectos da 
história do patrimônio. Se a Inspetoria dos Monumentos Nacionais – IMN – fez uso 
recorrente de pinturas e desenhos para representar os monumentos nacionais, o 
IPHAN se organiza fundamentalmente a partir de seu Arquivo Fotográfico. A leitu-
ra de sua estrutura – organizada em Documentação de Pesquisa; Documentação de 
Trabalho; e Documentação Oficial – permite bem compreender as intenções e oper-
ações realizadas pelo IPHAN. Evidentemente, os documentos dedicadas à pesqui-
sa e ao trabalho revelam aspectos mais irregulares, heterogêneos e, portanto, de 
menor conhecimento do público interessado e dos pesquisadores. O que chegou 
à comunidade de pesquisadores pode ser identificado na Documentação Oficial 
realizada dentro de certos protocolos pré-estabelecidos como lugar a partir do 
qual se controla a feição primitiva, idealizada enquanto original do patrimônio na-
cional. Assim, através da feitura de seu Arquivo Fotográfico, os servidores do IPH-
AN controlam e estabilizam o processo cotidiano de manutenção de um ideal do 
patrimônio, projetando a singularidade do valor e a importância deste arquivo. 
Fica portanto assinalada a importância do controle no momento de produção da 
documentação e do processo de restauro, já que os documentos fotográficos a 
serem incorporados enquanto Documentação Oficial foram tomados enquanto di-
reito natural dos bens tombados pelo Estado. Não por menos, os fotógrafos que 
contribuíram com esta documentação foram justamente aqueles nomeados pelo 
arquiteto Lúcio Costa como os grandes fotógrafos do IPHAN. Segundo o arquiteto: 

“Foram vários os fotógrafos que serviram ao SPHAN: o notável lituano 
Vosylius, Pinheiro, Benício Dias, Marcel Gautherot, o mais artista, que 
certa manhã irrompeu repartição a dentro sobraçando uma pasta com 
belas fotos da Acrópole, na companhia de Pierre Verger, que o visgo da 
Bahia iria pegar para sempre, e o simpático Erich Hess, disposto a voar 
fosse para onde fosse.” (COSTA, 1986, p.9).
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São estes os fotógrafos que, em grande medida, produziram a visualidade que 
se identifica hoje como o patrimônio nacional. Mas foram também eles que es-
tabeleceram um diálogo mais próximo com os servidores para que definissem e  
produzissem uma imagem condizente com o discurso pretendido. (COSTA, 2018). 

Vale portanto identificar que a importância do Arquivo Fotográfico do IPHAN na 
construção de uma história do patrimônio no Brasil da destaque, portanto, ao pa-
pel deste arquivo como lugar em potencial para novas reflexões e investigações no 
que tange à história do patrimônio no Brasil. Ao ser superada a narrativa pretendi-
da por esta Instituição através daquilo que se quer dar a ver sobre o seu arquivo, 
revelando seus problemas, ruídos e novos caminhos, pode-se, enfim, lançar novas 
e importantes questões sobre o patrimônio e o que se entende como cultura bra-
sileira. Como ressaltou Elisabeth Roudinesco: “a obediência cega à positividade do 
arquivo, a seu poder absoluto, leva tanto a uma impossibilidade da história quanto a 
uma recusa do arquivo.” (ROIDINESCO, 2001, p.9). É, portanto, necessário colocar 
este e outros arquivos em debate com o seu exterior, que é também constitutivo 
de suas características, de seus percursos, sua lógica e suas rotinas. 

A importância assumida pelo Arquivo Fotográfico, a partir dos anos 1930, não pode 
ser resumida exclusivamente através das ações postas em prática pelo IPHAN. 
O Departamento de Cultura de São Paulo, por exemplo, contratou, em 1938, o 
fotografo Benedito Junqueira Duarte como técnico de iconografia. Responsável por 
produzir uma extensa documentação dos projetos culturais, como as atividades 
realizadas nos Parques Infantis, a documentação arquivada ainda hoje pela Sec-
retaria de Cultura é em grande parte responsável pela visualidade de um passa-
do colonial do interior paulista. A sua contratação encontra, em grande medida, 
relação com o Curso de Etnografia e Folclore, ministrado por Dina Dreyfus, onde 
se organizou protocolos de documentação que viriam a ser incorporados não ape-
nas pelo Departamento de São Paulo, mas também por outras instituições brasile-
iras. Outra importante instituição que fez uso da fotografia e também na década 
de 1930 organizou um Arquivo Fotográfico foi o Museu Paulista. Em 1937, Affonso 
d’Escragnolle Taunay, então diretor do museu, comprou um Laboratório Fotográf-

ico, recurso que fazia enorme falta para a instituição e que viria a minimizar os el-
evados gastos com a compra de fotografias e requisições de serviços fotográficos. 
A importância da fotografia ganhou significados irreversíveis nos anos 1930, quan-
do, avolumando-se os documentos de tal natureza, Taunay achou por bem criar 
um Arquivo Fotográfico, já no ano de 1933. Segundo o diretor do Museu Paulista: 

“Como este acervo esteja representado por uma série de chapas 
bastante numerosa (algumas mesmo valiosas) reproduzindo aspectos 
do Museu quer interna e externamente, organizei em fichas para maior 
facilidade na procura e existência de uma ou outra chapa em nosso 
archivo. Terminado este trabalho, verificou-se possuir o Museu 614 
chapas que se acham cuidadosamente archivadas.”[1] 

A importância de se constituir um Arquivo Fotográfico nos anos 1930, encontra 
significados no próprio reconhecimento de certas características da fotografia e 
seus modos de apreensão. Compreender o interesse de museus, institutos ou 
bibliotecas nacionais e internacionais por constituir acervos, laboratórios ou práti-
cas de documentação fotográfica pressupõe, necessariamente, o reconhecimen-
to de como as fotografias chegavam até tais instituições ou mesmo como estas 
divulgavam tais imagens. As fotografias que acabaram por constituir um Arquivo 
Fotográfico no interior do Museu Paulista visavam a instrumentalizar pesquisas ou 
mesmo atividades ligadas à produção de telas realizadas por artistas. Em todos 
estes casos, a visibilidade das fotografias arquivadas ou mesmo o acesso a esta 
documentação estiveram restritos a um circuito muito pequeno de servidores ou 
mesmo de artistas, chegando ao grande público em circunstâncias eventuais. No 
entanto, a documentação que teve maior visibilidade e que, assim, chegou a um 
maior número de pessoas, refere-se àquela apresentada na Revista do Museu Pau-
lista. Os Botocudos do fotógrafo Walter Garbe, por exemplo, foram rapidamente 
identificados pelos acadêmicos e cientistas não por conhecerem toda a série de 
fotografias realizada pelo fotografo alemão, mas por terem tido acesso ao conjun-
to de imagens apresentado no tomo VIII da Revista do Museu Paulista. A pressão 

[1]  Relatório Anual do exercício de 1934. Arquivo do Museu Paulista. p.18. 
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pela incorporação da fotografia advinha justamente da sua circulação nos impres-
sos.  

Quanto a este aspecto, Taunay alertou ao Secretário da Estado dos Negócios da 
Educação e Saúde Pública que o problema era ainda mais sério e mais complexo, 
visto que estava em curso uma radical mudança nos processos gráficos, com pesa-
das consequências para o mundo científico. O longo trecho do Relatório Anual do 
exercício de 1930 é documento singular quanto a este aspecto. 

“Sabe V. Ex. quanto dia a dia crescem as exigências de ilustrações dos 
periódicos scientíficos. Póde-se mesmo dizer que imprimir volumes 
sem iconografia é prejudical-os imenso; impor-lhe verdadeira captis 
diminuto. A descrição de espécies novas exige estampas, os naturalistas 
recusam-se a entregar colaboração, alegando falta de iconographia. E 
este hoje esta cada vez mais cara. Para manter o nível da nossa Revista 
temos de fazer verdadeiros sacrifícios dadas as nossas exíguas verbas, 
sacrifício sobretudo de tempo, pois que com um exercício financeiro não 
nos é possível pagar de vez todas as estampas de um tomo.”[2]

No mesmo período em que Taunay lutava para incorporar cada vez mais fotogra-
fias nas edições da Revista do Museu Paulista, as renomadas revistas internaciona-
is também pautavam seus avanços científicos através de fotografias e não mais 
apenas através de ilustrações. A fotografia cumpria assim o papel de prova irre-
futável, permitindo que os artigos fossem tomados com a seriedade desejada. 
No entanto, a incorporação de fotografias na publicação do Museu Paulista se 
deu de maneira pontual, atendendo às necessidades imprescindíveis, num pri-
meiro momento. O problema da fotografia, bem como o da iconografia de forma 
mais abrangente, aparece em dezenas de cartas trocadas entre o Diretor do Mu-
seu Paulista e pesquisadores e cientistas. Em carta de 6 de fevereiro de 1937, por 
exemplo, Taunay responde ao Padre Murillo Moutinho a respeito de obra que o 
destinatário pretendia empreender. Fica claro na sua argumentação que, ainda 
que a obra fosse monumental e de extrema relevância para as pesquisas históri-

[2]  Relatório Anual do exercício de 1930. Arquivo do Museu Paulista. p.56.

cas brasileiras, era preciso considerar os recursos financeiros disponíveis para o 
empreendimento editorial. Não seria possível publicar obra de tamanho vulto – 
comparável, para Taunay, ao Monumentae Historie Germania, publicado em 1826 
por Heinrich Friedrich Karl Freiherr von Stein – sem a ajuda do Estado, já que suas 
“seiscentas prancha fac-similares em zincographia” tornariam a publicação um 
empreendimento caríssimo.[3] 

Publicar uma revista sem iconografia era torná-la desprezível no mundo científico 
dos anos 1930. Do mesmo modo, um artigo que não mobilizasse fotografias na 
sua apresentação, passava a ocupar um lugar subalterno num mundo extrema-
mente visual e sedento por ver provas concretas de seus argumentos. O poder e 
o prestígio institucional dependiam da publicação de imagens em seus meios de 
divulgação, especialmente em seus periódicos. 

Não é de se estranhar que o IPHAN tenha instaurado ações e mobilizado recursos 
muito parecidos. Se o Museu Paulista foi também responsável pela organização 
de um Arquivo Fotográfico que pudesse, em grande medida, atender às necessi-
dades institucionais que passam pela difusão de seus avanços científicos através 
de sua Revista do Museu Paulista, não é de se estranhar que o IPHAN, no seu pri-
meiro ano de atividades, tenha organizado um Arquivo Fotográfico e também a sua 
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi através de sua revista que o 
IPHAN pôde difundir determinados temas e debates patrimoniais, sempre com o 
auxílio de imagens impressas, fundamentalmente fotografias. Logo no primeiro 
número da revista, nota-se um conjunto superior a 50 fotografia, desconsideran-
do-se outras imagens de reprodução de desenhos, pinturas e documentos. Os 
números que se sucederam foram também muito ilustrados e incorporavam doc-
umentos fotográficos produzidos pelas centenas de fotógrafos que contribuíram 
com o IPHAN. O reconhecimento do patrimônio brasileiro, suas características 
plásticas, espaciais e construtivas se deu, portanto, fundamentalmente através da 
Revista do IPHAN e, especificamente, através das fotografias impressas ao longo 

[3]  Carta de Affonso d’Escragnolle Taunay, encaminhada em 6 de fevereiro de 1937 para o Padre Murillo 

Moutinho. Arquivo do Museu Paulista.  
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de suas páginas. Foi assim que os pesquisadores espalhados por todo o território 
nacional – dimensões continentais – puderam se organizar em torno de temas e 
elementos comuns, compartilhados e marcados através das fotografias difundi-
das pelo IPHAN. 

 Outro fator decisivo para a publicação de livros ou revistas por parte das 
instituições nacionais ligadas ao patrimônio relaciona-se com uma dinâmica in-
ternacional já em grande parte consolidada. Nomes como Robert Chester Smith, 
Germain Bazin são devidamente reconhecidos por parte dos pesquisadores bra-
sileiros, em função das ligações que tiveram com o IPHAN, especialmente nas 
três primeiras décadas de funcionamento. Tal relação equivale a dizer que tanto 
a Biblioteca do Congresso, onde Smith ocupava a posição de diretor do Arquivo 
Iconográfico, como o Museu do Louvre, sob a direção de Bazin por muitos anos, 
estavam em diálogo com o IPHAN. Do mesmo modo, é possível identificar cente-
nas de outras instituições que mantiveram relações com o Museu Paulista, como 
Field Museum of Natural History, o Smithsonian Institution e a Stanford University, 
nos Estados Unidos da América; a Sociedad Geographica do Sucre, na Bolívia; o 
Boletin Bibliográfico de Anthropologia Americana, no México. Neste sentido, o seu 
prestígio institucional do IPHAN e do Museu Paulista, assim como outras institu-
ições nacionais, dependia, em grande medida, da sua participação num cenário 
conjugado a estas instituições, onde os impressos assumiam um papel fundamen-
tal. Divulgar os avanços científicos, projetando a visibilidade institucional, era ne-
cessidade de primeira ordem para a manutenção do prestígio conquistado após 
pesadas e dedicadas investigações científicas. 

A história intelectual da primeira metade do século 20, com reconhecido enten-
dimento e apreensão por parte de instituições como o IPHAN e o Museu Paulis-
ta, tem relações imbricadas com a Cultura Visual daqueles anos. Uma instituição 
moderna que se pretendia em consonância com o seu tempo não podia dispensar 
a reflexão em torno da visualidade. Do mesmo modo, era preciso não apenas 
tombar ou classificar os bens distribuídos pelo território nacional, mas dar a ver 
uma visualidade compartilhada pelos arquitetos, historiadores e outros pesquisa-

dores e, assim, formar um entendimento do que viria a ser o patrimônio históri-
co brasileiro, peça fundamental para o moderno discurso cultural para o Brasil 
da República Nova. Neste sentido, destaca-se uma vez mais a importância de se 
compreender os documentos visuais como peças chaves da formação cultural e 
do entendimento que se tem hoje da cultura e de como os pesquisadores vêm 
pensando e produzindo o patrimônio histórico. 

Uma vez mais, vale destacar que a mobilização em torno dos arquivos, coleções e 
suas naturezas documentais é consequência direta das revisões historiográficas 
empreendidas pelos historiadores brasileiros, que vêm contribuindo para uma 
reavaliação do papel de arquitetos e instituições brasileiras na organização de uma 
narrativa da arquitetura brasileira. O reconhecimento das instituições nacionais e 
internacionais – sejam elas museológicas, universitárias ou científicas – encontra 
paralelo com a constituição de acervos e arquivos essencialmente visuais e são, 
portanto, lugares de primeira ordem para a reflexão sobre arquitetura no Brasil 
e imprescindíveis para a compressão de seus sentidos contemporâneos. Trata-se 
dos meios pelos quais se estabelecem as bases e matrizes do pensamento asso-
ciado ao patrimônio histórico e também de outras áreas, identificando relações 
de poder e memória indissociáveis à formação dos arquivos e coleções, onde a 
cultura visual é mobilizadora de sentidos e ações. Pensar os arquivos e coleções é 
caminho imprescindível para se pensar o patrimônio cultural hoje. 
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RESUMO
O renomado Colégio Estadual Central hoje chamado de Escola Estadual Governador 
Milton Campos localizada no centro planejado de Belo Horizonte, desenhado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer em 1956, foi palco de excelência de ensino e pensamento 
crítico. Sua arquitetura modernista expressa os preceitos de um estilo brasileiro, 
o mais utópico deles, o modernismo progressista. Estilo adotado por Juscelino 
Kubitschek para transmutar sua ideologia política e social em potência arquitetônica, 
permitindo ressignificar os velhos conceitos de educar e fortalecendo os aspectos de 
cidadania, ainda incipientes na época. 

Após 60 anos de sua idealização é possível realizar uma radiografia dos impactos 
da arquitetura moderna na vida escolar e identificar as alterações formais que a 
arquitetura e seu entorno urbano sofreram nesse curto e acelerado espaço de tempo.

O objetivo dessa pesquisa é documentar e equacionar o processo de restauração 
do Colégio Estadual Central, que teve início com o desenvolvimento de Projeto de 
Restauração e Acessibilidade Universal, licitado e gerenciado pelo antigo DEOP - 
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais que concluiu a obra em 
2016.  Os objetivos específicos buscam estabelecer paralelos entre as características 
formais e simbólicas da edificação com as deficiências de conforto ambiental e 
de acessibilidade na primeira etapa da pesquisa. E, na segunda etapa trata-se de 
pautar as patologias características do sistema construtivo das edificações modernas, 
dificuldades de ocupação, questões quanto sua conservação e mediação com os 
órgãos de preservação, já que a edificação é valorada como patrimônio cultural 
municipal de Belo Horizonte.

Por meio do método de estudo de caso, faz-se fundamental aprofundar-se de todo o 
processo que se deu desde seu projeto de restauração até sua pós-ocupação. Parte-
se do programa de necessidades apresentado na contratação do projeto, passando 
pelo levantamento e diagnóstico de suas estruturas, plano museológico e proposta 
museografica aproximando-se as ações e intervenções realizadas na obra e chegando 
até uma breve analise e questionamentos pós-ocupação.

A pesquisa exerce a função de documentar e problematizar as ações realizadas 
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em um representante de seu tempo, um bem cultural moderno. Conhecer as 
características construtivas particulares e pertinentes desse partido arquitetônico 
e seus desafios de conservação vai de encontro com o recente reconhecimento e 
valoração do Conjunto Moderno da Pampulha como representante do patrimônio 
cultural mundial. Pouco a pouco, mais exemplares do Modernismo são incorporados 
as listas de bens tombados e protegidos pela constituição brasileira. Na expectativa 
de conhecer todo o processo busca-se exercer mais uma vez uma reflexão técnica e 
crítica da dialética da preservação: reconhecer e ressignificar.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Moderno; Projeto de Restauração; Acessibilidade 
Universal; Obra de Restauração; Oscar Niemeyer.

Introdução
Belo Horizonte, 2018. Parece fundamental situar no tempo o exercício de pesqui-
sa e reflexão apoiados nos pilares da memória individual e coletiva, parece ainda 
estranho e precoce estarmos falando em Patrimônio Cultural Moderno. Saltar de 
suas questões relativas ao reconhecimento e valoração, que não é tema dessa 
pesquisa, e passar para a reflexão de sua Restauração, de sua Reabilitação parece 
ainda mais inusual. São apenas 60 anos que separam o hoje à um movimento 
cultural, político e identitário chamado de Modernismo. Apenas seis décadas sep-
aram uma utopia de integração e hegemonização da identidade cultural brasileira 
de uma realidade bem mais complexa e diversa. Do ponto de das ciências sociais, 
o sujeito ora sociológico era influenciado por representações de Estado-nação, 
atribuindo em seus signos e símbolos sua relação com o outro e com a Institu-
ição que os integrava, nesse aspecto a Arquitetura Modernista Brasileira encon-
trou no traço do arquiteto Oscar Niemeyer seu mais intenso e poético alicerce. 
A valoração das habilidades do arquiteto em transformar concreto em conceito, 
ultrapassa o tempo e garante ao seu acervo um caráter de alteridade. É na aura 
de sua obra que o exercício da Restauração parece se justificar. É no recorte de 
tempo da pós-modernidade e do sujeito pós-moderno que será conduzido esse 
artigo.  

O artigo acompanha as reflexões crescentes, no âmbito dos órgãos de preser-
vação, ambiente acadêmico e exercício profissional, geradas pelo reconhecimento 
da UNESCO do Conjunto Moderno da Pampulha como representante do Patrimô-
nio Cultural Mundial. Pouco a pouco, mais exemplares do Modernismo são incor-
porados as listas de bens tombados e protegidos pela constituição brasileira. 

Na expectativa de documentar e equacionar um processo de Projeto de Restau-
ração em um edifício modernista, a pesquisa traz por meio da metodologia, um 
estudo-de-caso do Colégio Estadual Central. 
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O Estadual Central é uma das instituições de ensino mais antiga de 
Minas Gerais, sua fundação tem origem no Lyceu Mineiro, fundado em 
Ouro Preto em 1854.  Após alguns anos de funcionamento é fechado, e 
restabelecido em 1872, o Lyceu Mineiro contava com todas as disciplinas 
necessárias para os preparatórios dos cursos de ensino superiores. 
Em 1890, o mesmo decreto que funda o Gynásio Mineiro, extingue o 
Lyceu. O Gynásio transfere-se em 1898, para a nova capital inaugurada 
- Belo Horizonte, e passa a funcionar em diversos endereços até 1956, 
conforme apresenta da Figura 1, quando o Estadual Central o passa a 
funcionar na sede onde se encontra hoje. (LARSEN, Nathalia e VIEIRA, 
Ramon Santos. MUSEALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: a construção conceitual 
para o centro memória do colégio estadual, 2012)

Acompanhada do reconhecimento do Colégio como Instituição de ensino rele-
vante e, podemos dizer, histórica, busca-se debruçar sobre questões técnicas e 
critica da dialética da preservação: reconhecer e ressignificar.  

O Colégio Estadual Central hoje chamado de Escola Estadual Governador Milton 
Campos localizada no centro planejado de Belo Horizonte foi desenhado pelo ar-
quiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 1956. Sua pratica educacional pioneira foi 
responsável pela formação das elites intelectuais e dirigentes do país e do Estado (...) 
suas propaladas características: qualidade de ensino e liberdade, quer seja, o exercício 
de autogoverno do aluno na gestão de sua formação, bem como do professor no exer-
cício da cátedra.(TEIXEIRA, 2015) foram características marcantes de sua pedago-
gia integralmente incorporada pela premissa arquitetônica. O estilo adotado por 
Juscelino Kubitschek para transmutar sua ideologia política e social em potência 
simbólica por meio da arquitetura permitiu ressignificar os velhos conceitos de 
educar e acima de tudo possibilitar sua democratização. Esses aspectos estão, até 
certo ponto, impressos em diversos conceitos trazidos pelo arquiteto e na política 
do gestor, elenca-se os mais relevantes: 

• terreno: consta no cadastro do Arquivo Público da Cidade que o local era ocu-
pado por um quartel do exército (Unidade I e II) desde a criação do desenho 
urbano da cidade por Arão Reis e possivelmente foi concedido para a implan-

tação da sede do ginásio Estadual Central, que desde a mudança da capital 
mineira ocupava edificações temporariamente. Desse tempo remanesce o 
muro de arrimo existente na face da Rua Fernandes Tourinho. 

A dimensão do terreno permitiu um verdadeiro impacto no oferecimento de va-
gas, permitindo o avanço da democratização e ainda garantiu a qualidade do “pá-
tio” da escola, praticamente um parque repleto por árvores de grande porte onde 
parece se estar em um outro lugar, muito distante da confusão e ruídos gerados 
pela intensidade do centro urbano de uma capital estadual. Ao mesmo tempo, 
respiro para a cidade.

Hoje seu paisagismo em grande parte espontâneo se apresenta como um pulmão 
com algumas raridades arbóreas - o mogno e o pau-brasil - são alguns desses ex-
emplares, são centenas de árvores que compõem esse espaço quase igualmente 
raro no centro urbano.

• implantação: o projeto inicial dos cinco elementos arquitetônicos, sendo eles: 
bloco administração, bloco sala de aulas, auditório, cantina e a caixa d’água. 
Estão distribuídos no terreno, permitindo livre circulação entre eles. O camin-
har conduzia ao eixo principal, sob pilotis as salas de aula.

O projeto originalmente não tinha muros, a cidade atravessava o interior da es-
cola e a transposição do espaço urbano-escola se dava no vazio dos pilotis, que 
por sua vez permitia a fluidez e o encontro. Era também aí que se encontrava uma 
espécie de sala multiuso, originalmente destinada ao culto ecumênico e com o 
passar dos anos foi ocupada pelo Diretório Estudantil. 

Não ter muros em seu projeto inicial possibilitava a integração da 
escola com a cidade e o trânsito livre dos alunos, e é fato marcante na 
memória daqueles que ali passaram parte de suas vidas. Ou seja, eles 
podiam entrar e sair da escola, sem maiores constrangimentos. Neste 
sentido, o espaço ancora a representação recorrente nas entrevistas 
como caráter distintivo da escola. (TEIXEIRA, Aleluia Heringer Lisboa. A 
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PRODUÇÃO SOCIAL DA EXCELÊNCIA NO ENSINO SECUNDÁRIO: COLÉGIO 
ESTADUAL DE MINAS GERAIS (1956 – 1964), 2015)

• laboratórios: o corpo principal - o bloco sala de aulas - era ocupado em suas 
extremidades por salas destinadas aos laboratórios de ciência, biologia, quími-
ca e física. O exercício da experiência laboratorial sem dúvida foi responsável 
pela qualidade de seu ensino. Com o passar dos anos, uma nova edificação foi 
construída entre o auditório e as aulas de aula. Essa edificação com sistema 
construtivo destoante e geminado as duas edificações em pauta criaram uma 
barreira física e escureceram parte do pátio-pilotis. A forma do auditória se 
comprimia nessa situação, resultando na mesma sensação de uma escultura 
encostada na parede.

• acervo: a essência da arquitetura modernista brasileira assim como a arquite-
tura modernista internacional sempre trazia consigo uma ou mais represen-
tações estéticas-artísticas do seu tempo. Esculturas sempre acompanharam 
os exemplares mais significativos desse estilo. Associado a essa premissa e 
potencializado como espaço de liberdade, a fachada principal do auditório do 
Colégio era complementada pela presença de uma escultura do artista Alfre-
do Ceschiatti. Há também indícios de uma pintura-mural na face interno do 
auditório, que infelizmente não foi contemplado pelo projeto de restauração. 
Pode-se dizer que a produção de acervo continuada na Instituição demonstra 
o reconhecimento permanente da sua história por meio da sistematização da 
memória coletiva, apoiada na materialidade do lugar e assim, potencializando 
o valor simbólico dado e constituído por seus alunos, professores e comuni-
dade. Segundo Ulpiano Meneses, a elaboração da memória se dá no presente 
e para responder a solicitações do presente. É do presente, sim, que a remem-
oração recebe incentivo, tanto quanto as condições para se efetivar. 

Breve esquema de patologias - problemas - soluções: 
característica do sistema construtivo da modernidade
É relevante esquematizar as patologias encontradas na fase de diagnóstico do 
projeto, assim como inserir nesse documento as reflexões e soluções experimen-
tadas durante o processo. Mas que tudo trata-se de documentar para o futuro 
visando o compartilhamento da informação. 

Sabe-se que algumas das manifestações patológicas são quase que característi-
cas do sistema construtivo da modernidade e o exercício de reabilita-lo pode nos 
levar a um padrão. Assim como, o exercício de analise de estado de conservação 
e restauração das Igrejas barrocas mineiras, com o passar de décadas, conduziu 
a uma leitura sistemática de suas patologias, como: comprometimento do pé de 
esteio, recalque da estrutura, desestabilização do engradamento de madeira do 
telhado oriundo do sistema de caibro armado, apodrecimento dos nabos, preen-
chimento do vão dos barrotes com terra, entre outras inúmeras patologias que 
com freqüência são identificadas em inspeções do mesmo sistema construtivo, 
buscamos por meio desse exercício sistematizar a mesma reflexão para os ed-
ifícios modernistas.

Conforto ambiental
A transição do sistema construtivo “colonial” para o sistema construtivo da mod-
ernidade exigiu um enorme desenvolvimento tecnológico, trazendo o concreto e o 
ferro e sua possibilidade de manufatura para frente da construção no mundo oci-
dental. O modernismo brasileiro acompanhou essa tendência. Embora o concreto 
seja ainda hoje considerado insubstituível, cabe a reflexão sobre sua defesa no 
que tange seu desempenho térmico. As construções de barro e cal, estruturadas 
por madeira garantiam a qualidade térmica do interior das construções, manten-
do uma temperatura interna estável, entre 21º e 24º, a substituição do material 
por concreto e ferro, cria diversas pontes térmicas e elevam a temperatura interna 
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nos dias quentes e baixa bruscamente a temperatura nos dias frios. O concreto 
e o ferro permitem essa variação em sua dilatação, porém o resultado disso são 
ambientes pouco saudáveis ou confortáveis em nosso País de elevadas tempera-
turas.

No caso do Colégio, era um dos aspectos críticos levantados pela Secretaria de Ed-
ucação de Minas Gerais. As características térmicas do bloco sala de aulas, ponto 
critico do edifício, são marcadas por inúmeras escolhas de projeto equivocadas, 
são elas:  

• implantação Leste-Oeste: o que garante insolação integral durante todo o dia, 
causando sensações térmicas oscilantes em quase 10º durante parte do ano. 

• ocupação: ressalta-se que o fato das salas de aula de cerca de 38m² serem 
ocupadas por cerca de 30 alunos também corrobora para as elevadas tem-
peraturas.

No caso do Colégio Estadual, os ambientes principais – as salas de 
aulas, caracterizam-se por terem uma elevada densidade de ocupação, 
devido à presença dos alunos e ao uso de lâmpadas internamente. 
Só os alunos podem trazer até 3.300 Watts calor para a sala, em uma 
hora (considerando 30 alunos). Além disso, as salas de aulas são 
caracterizadas por pequenas áreas de aberturas para a ventilação. Por 
essas razões, a temperaturas do ar dentro desses ambientes deverá 
estar sempre acima da temperatura do ar externo, entre 2° a 4° C, 
mesmo que o ambiente esteja sombreado. (FERREIRA, Camila e PEREIRA, 
Iraci. Avaliação de conforto térmico para o colégio estadual governador 
milton campos: diagnóstico, 2012)

• acabamento da fachada: a opção do arquiteto em implementar um grande 
pano de vidro na fachada com incidência de raios de sol durante todo o dia e 
ainda com apenas 25% de possibilidade de abertura conduziam a elevação da 
temperatura interna e ao efeito estufa.

As superfícies envidraçadas podem ser áreas de grande ganho térmico 
em climas tropicais, uma vez que o vidro comum permite a transmissão 
direta de grande parte da energia solar incidente e porque essa energia 
é bastante elevada em Belo Horizonte, devido à sua latitude próxima ao 
Equador (19°56’). Além dessas razões, o vidro é opaco para a radiação 
térmica o que conduz ao sobreaquecimento dos ambientes, pois permite 
a entrada da radiação solar (onda curta) e não permite a saída da 
radiação térmica (onda longa), causando o chamado efeito estufa. 
(FERREIRA, Camila e PEREIRA, Iraci. Avaliação de conforto térmico para o 
colégio estadual governador milton campos: diagnóstico, 2012)

• cobertura plana: outro fator determinante para a elevação da temperatura in-
terna foi a adoção da laja plana de concreto armado para todas as edificações 
do conjunto.

A superfície exterior que recebe maior carga térmica é a cobertura, pois 
superfícies horizontais são as que recebem a maior carga térmica ao 
longo do dia, em Belo Horizonte. Além do aquecimento excessivo dos 
ambientes subjacentes, a carga térmica nas superfícies horizontais pode 
levar a patologias construtivas decorrentes da dilatação provocada 
pelo calor. Para se evitar esses problemas, as coberturas devem possuir 
uma maior capacidade de isolamento térmico, que é representada por 
um baixo valor de transmitância térmica. (FERREIRA, Camila e PEREIRA, 
Iraci. Avaliação de conforto térmico para o colégio estadual governador 
milton campos: diagnóstico, 2012)

• renovação de ar: a ausência da renovação de ar é uma condicionante para a 
melhoria do conforto térmico, cabe ressaltar que as salas de aula possuíam 
ventilação cruzada, porém parte das aberturas encontravam-se obstruídas.

A ventilação natural é o fenômeno da movimentação do ar no interior 
das edificações sem a indução de nenhum sistema mecânico. Ela 
é capaz de proporcionar a renovação do ar de um ambiente e a 
velocidade do ar sobre as pessoas é fundamental para o alcance do 
conforto térmico, sendo a estratégia mais simples para promover o 
conforto térmico quando a temperatura interna se torna elevada.
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(FERREIRA, Camila e PEREIRA, Iraci. Avaliação de conforto térmico para o 
colégio estadual governador milton campos: diagnóstico, 2012)

A partir do diagnóstico de desempenho térmico foram desenvolvidas algumas 
ações de cunho intervencionista na edificação, visando assim, a maior qualidade 
de sua ocupação, entre elas: a impermeabilização e tratamento térmico nas su-
perfícies das lajes planas que compunham a cobertura do bloco sala de aulas. 
Um projeto especifico realizado por empresa especializada foi elaborado para sua 
execução em obra.

Desobstrução das aberturas da ventilação cruzada das salas de aula, abrindo as 
aberturas e trocando os elementos de vidro por novos. Manutenção das janelas 
principais permitindo que todas voltassem a ser abertas e manuseadas. 

A grande intervenção realizada no aspecto do desempenho térmico, que também 
foi caracterizada por uma enorme dificuldade com o órgão de preservação fiscal-
izador, foi a implantação de brises verticais na fachada Leste-Oeste, mesmo ciente 
da perda da iluminação natural sua instalação garantiu a baixa da temperatura 
interno, impactando em todo o edifício. Vale ressaltar que, o projeto original do ar-
quiteto era composto apenas por croquis e maquete (figura 1) e sua planta parece 
se identificar com outras edificações escolares elaboradas pelo mesmo, no caso 
da Escola Estadual Professora Júlia Kubitschek, encontra-se grandes semelhanças 
com o bloco sala de aula do Colégio, e este possui solução de sombreamento da 
fachada com o avanço da cobertura principal, o que leva a crer que, caso o projeto 
tivesse sido levado adiante em suas especificações, poderia ter levado o arquiteto 
a escolha de uma barreira solar como elemento fundamental para a garantia da 
qualidade do espaço ou outra solução pertinente.

O bloco do auditório, marcante pela sua forma também apresentava desconforto 
ambiental quando ocupado. Possuía semelhantes aspectos ao bloco sala de au-
las, sua implantação Leste-Oeste, ocupação por cerca de 200 pessoas, fachada de 
pano de vidro, ausência de renovação de ar e ausência de ventilação cruzada e ain-
da a laje plana que potencializa as altas de temperatura. Ressalta-se que nos anos 

90 um sistema de ar-condicionado havia sido implantado no auditório, porém já 
não apresentava a eficiência necessária para sua qualidade de ocupação. Com 
isso, as soluções adotadas pelo Arquiteto-restaurador foram desenvolver proje-
to especifico para a impermeabilização e controle térmico da cobertura, implan-
tação de um sistema de ar-condicionado eficiente e robusto, voltar com a solução 
de cortina, definida pelo desenho original, garantindo controle da radiação pelos 
panos de vidro. A implantação de sistema de ar-condicionado eficiente foi uma 
grande intervenção, que gerou na fachada posterior um elemento novo, embora 
crítico do ponto de vista dos técnicos preservacionistas, foi fundamental para se 
obter qualidade de ocupação.

Acesso Universal, a garantia da livre circulação de 
portadores de deficiência física
É de conhecimento que os projetos desenvolvidos pelo arquiteto Oscar Niemeyer 
sempre traziam a rampa como elemento simbólico de fluidez e livre acesso, quase 
um símbolo de liberdade projetual. Porém, os estudos, normas e leis vigentes a 
época não possuíam desenvolvimento suficiente para garantir o livre acesso de 
pessoas portadoras de deficiência. E o resultado disse em projeto é uma rampa 
com cerca de 10% de inclinação. 

A problemática da universalidade do acesso no Colégio não era generalizada, ape-
nas o edifício bloco sala de aula possui dois pavimentos e quanto a integralidade 
do espaço externo, devida a imensa área-livre não era difícil de resolver. Com isso 
foram desenvolvidas rampas de acesso no pátio-jardim, que permiti o acesso pela 
Rua Fernandes Tourinho ou pela Rua Antonio de Albuquerque, rampas longas 
mais possíveis, em meio ao ambiente arbóreo. 

Para permitir o acesso do primeiro pavimento do Bloco salas de aula foi implanta-
do um elevador enclausurado no interior da edificação, justo no encontro do blo-
co sala-de-aula e o bloco administrativo. Para tanto foi necessário o rompimento 
da laje de cobertura do pilotis e o reforço, por segurança, com fibra de carbono. 



4566 4567

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Banheiros acessíveis foram criados e todo o projeto visou o cuidado com o direito 
do cidadão, sem exceções com a consciência de que essa problemática não era 
abordada no tempo de sua concepção.

Remoção de edificação não original do projeto do 
arquiteto
Como já citado na introdução, havia no quarteirão projetado pelo arquiteto, uma 
edificação construída alguns anos depois do término da obra do projeto original, 
está edificação se diferenciava das demais, e ainda obstruía parte do acesso livre 
do pátio, ao mesmo tempo que competia com a edificação escultórica do auditório. 

Eram duas salas de laboratório, e dois banheiros que não possuíam característi-
cas arquitetônicas de autenticidade embora estivessem sim integrados a memória 
coletiva dos ex-alunos. 

Embora a decisão tenha sido polêmica, após a conclusão da obra de restauração, 
nota-se a qualidade enfatizada pela ação. (figura 2).

Outra remoção simbólica de grande importância, foi a retirada das grades que 
fechavam os acessos principais ao bloco sala-de-aula e administração, tanto a 
rampa quanto a escada, elementos constituídos da genialidade do cálculo estru-
tural, que pareciam flutuar na imensidão do espaço-pilotis era atravessado pelos 
elementos de fechamento. 

Musealização da memória do colégio
Um diferencial da elaboração de Projeto de Restauração do Colégio, foi sem dúvi-
da alguma a tarefa de musealizar sua memória institucional com ênfase na preser-
vação de sua história. A proposta da construção de uma memória institucional 
permitiu uma intensa reflexão quanto a implantação de um centro de memória, 
que abarcou a concepção de um espaço musealizado, sua função museal e edu-

cativa. A criação do Centro de Memória do Colégio Estadual Central para a Escola 
Estadual Governador Milton Campos vem atender a uma demanda que há muito 
tempo vem sendo solicitado pela comunidade de ex-alunos, funcionários e profes-
sores (LARSEN e VIERIRA, 2012). A proposta da criação do Centro de Memória, teve 
como principal premissa o desenvolvimento um processo museal comprometido 
com o papel social dos museus, defendida pela Mesa Redonda de Santiago do 
Chile, e com a prática da cidadania. (LARSEN e VIERIRA, 2012).

Além de inventariar grande parte de sua memória documental, fez parte da inven-
tariação o mobiliário remanescente, os troféus ganhos em competições esporti-
vas, relevante na história do colégio), além da pinacoteca encontrada e a escultura 
de Alfredo Ceschiatti. Sabe-se que o Centro de Memória ainda não foi finalizado 
da forma como projetado, embora ainda ausente a materialidade da proposta 
museografica, sabe-se que os professores de história trabalham seu conteúdo e 
acervo em verdadeiras aulas-laboratório da memória.

Conclusão
Após 60 anos de sua idealização pedagógica e arquitetônica é possível realizar 
uma radiografia científica ampla e interdisciplinar de inúmeros aspectos de sua 
existência e refletividade na vida do seus alunos e na sua formação desde o mo-
mento que foi iniciado seu processo de analise de estado de conservação, uso e 
destinação dos espaços, levantamentos, diagnósticos e demandas da secretaria 
de educação do estado de minas gerais e identificar as alterações formais que a 
arquitetura e seu entorno urbano sofreram nesse curto e acelerado espaço de 
tempo. 

Infelizmente, seria necessário um livro para abordar mais detalhadamente o pro-
cesso como um todo, porém com esse breve recorte, sintetiza-se os aspectos 
relevantes quanto a preservação da memória coletiva transformada em capítulo 
de história institucional e identifica-se suas principais problemáticas no âmbito 
técnico. Duas questões que corroboraram, diante da reflexão e pesquisa, para a 
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tomada de decisão no Projeto de Restauração. Ressalta-se que o papel do Restau-
rador, é mediar os anseios do sujeito representado pelo bem cultural neste caso 
alunos, ex-alunos e comunidade escolar, controlar as expectativas do órgão que 
obtém o poder das decisões, representado nesse estudo de caso pela Secretaria 
do Estado da Educação de Minas Gerais e o DEOP- Departamento Estadual de 
Obras Públicas de Minas Gerais e ainda se posicionar quanto as reverberações de 
sua análise crítica e política. Muito mais que conhecimento técnico, o processo de 
restauração de um bem comum - escolar e cultural -, exigem um referencial cria-
tivo e ideológico ao mesmo tempo que o arquiteto-restaurador nada mais é que 
um tradutor sensível que busca por meio de sua mediação resignificar a memória 
coletiva de um grupo. 

Nesse sentido o exercício de salvaguardar permite o erro e acima de tudo obri-
ga-se a documentação do mesmo deixando para o futuro o conhecimento e as 
possibilidades de acerto.

Ver o Patrimônio Cultural como dialogo do presente com a tradição, como instrumento 
de redescoberta de identidade, simbolização e encontro, conforme elencou a Profes-
sora Doutora Graciela Aurora Motta Botello no III Seminário de Patrimônio Cultur-
al realizado pelo LAPA na UFJF em 2018, é o grande passo para um mundo mais 
possível, mais integrado e acima de tudo é o caminho para as cidades do conheci-
mento (BOTELLO). 

E ironicamente pode-se afirmar o passado é moderno.

Figura 1, imagem da maquete realizada na época da idealização do projeto por Oscar Niemeyer. 

Fonte: desconhecida 
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Figura 2, foto atual do colégio após a conclusão da obra. A direita vista do Bloco sala-de-aulas com 

o brise, elemento não original implementado visando o conforto ambiental. A esquerda vista da 

parede cega do auditório com elemento novo destinado ao sistema de ar-condicionado. Fonte: 

Mídia Social do Colégio, fotografo não identificado.
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RESUMO
Este trabalho visa dar prosseguimento ao trabalho iniciado em 2013 sobre as ruínas 
da Fazenda do Pombal, fazendo atualizações e propondo consolidações. A fazenda 
foi o local de nascimento do mártir da inconfidência, o Alferes Joaquim José da Siva 
Xavier, e por isso tem, no cenário histórico do Brasil, grande relevância, além de seu 
grande significado patrimonial. Em vista disso, procurando resguardar o que ainda 
resta da citada fazenda, ou seja, especialmente as ruínas do engenho da fazenda, 
procurou-se dar seguimento ao trabalho na busca da divulgação desse local, por 
meio de levantamentos e análises. Este trabalho busca servir de suporte para 
consultas futuras, bem como base para intervenções que possam ser realizadas no 
local. Sendo assim, optou-se por iniciar com a apresentação de um breve histórico 
do local, acompanhado de dados de sua localização e atualização do levantamento 
geométrico realizado em 2013. A atualização teve como objetivo o levantamento 
patológico com o diagnóstico comparativo entre as patologias encontradas em 2013 
e em 2017, sua progressão e seu agravamento. Tem-se no corpo do trabalho as 
diretrizes de consolidação propostas para a ruína, que busca sanar as patologias 
existentes pretendendo conter seu processo de evolução e contribuir com a 
conservação do local. Além das etapas de pesquisa, limpeza, levantamento, propostas 
de consolidação, entre outras, foi proposto também um diagrama de iluminação, 
que pretende valorizar a ruína. Por fim, foi apresentada também a proposta do 
Memorial da Liberdade para o local, de Oscar Niemeyer, com algumas considerações 
sobre abordagens questionáveis desse projeto, ao mesmo tempo em que serão feitas 
algumas recomendações sobre futuras propostas de intervenção.

Palavras-chave: Patrimônio Arqueológico; Consolidação, Ruínas; Alvenaria de Pedra; 
Patrimônio Natural.
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1. Introdução
Este artigo visa dar prosseguimento ao trabalho iniciado em 2013 sobre as ruínas 
da Fazenda do Pombal, coordenada pelo professor Dr. Mateus de Carvalho Mar-
tins. A fazenda foi o local de nascimento do mártir da inconfidência o Alferes Joa-
quim José da Silva Xavier, e por isso tem no cenário histórico do Brasil grande 
relevância, além de seu grande significado patrimonial.

Em vista disso, procurando resguardar o que ainda resta da citada fazenda, ou 
seja, especialmente as ruínas do engenho da fazenda, procurou-se dar seguimen-
to ao trabalho de 2013, buscando divulgação desse local por meio de levantam-
ento e análises.

Este artigo busca ainda servir de suporte para consultas futuras, bem como ser 
base para intervenções que possam ser realizadas no local. Sendo assim, optou-se 
por iniciar com a apresentação de um breve histórico do local acompanhado de 
dados de sua localização. A seguir será apresentado a atualização do levantam-
ento geométrico realizado em 2013. Na sequência será descrito a atualização do 
levantamento patológico com o diagnóstico comparativo entre as patologias en-
contradas em 2013 e em 2017, sua progressão e seu agravamento.

Teremos em seguida a explanação das diretrizes de consolidação propostas para 
a ruína, buscando sanar as patologias existentes e pretendendo conter seu pro-
cesso de evolução, a fim de contribuir com a conservação do local. Será proposto 
também um diagrama de iluminação, que pretende valorizar a construção.

Por fim será apresentado a proposta do Memorial da Liberdade, de Oscar Niemey-
er, com algumas considerações sobre tal projeto, ao mesmo tempo em que serão 
feitas algumas recomendações sobre futuras propostas de intervenção.

1.1 Localização e histórico
No estado de Minas Gerais, na mesorregião do Campo das Vertentes, próximo à 
margem direita do Rio das Mortes, no antigo arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, 
pertencente a então Vila de São João del-Rei, existiu a denominada “Fazenda do 
Pombal”.

Como relata Guimarães (1996, p. 110), a fazenda foi construída por concessão de 
sesmaria da Coroa Portuguesa em favor do capitão-mor Francisco Viegas Barbo-
sa em 1719, garantindo-lhe uma légua de terras em quadras (aproximadamente 
4356 hectares ou 43,56Km2) no Rio das Mortes abaixo. A dita fazenda contava, 
segundo registros, com a Casa Grande, o Engenho e uma Capela dedicada a Nossa 
Senhora da Ajuda.

Em meados de 1738, a fazenda foi adquirida por Domingos da Silva dos Santos e 
sua esposa Antônia da Encarnação Xavier. Ali nasce e é batizado em 1746 o filho 
do casal, Joaquim José da Silva Xavier, que aos onze anos fica órfão e vai residir em 
São José del-Rei, atual cidade de Tiradentes-MG, onde recebe a alcunha de “Tira-
dentes”. Torna-se posteriormente Alferes de Cavalaria e partidário da Conjuração 
Mineira. Por este motivo teve os bens confiscados e muitas de suas propriedades 
salgadas. Salgar as terras de propriedade do condenado era um costume da épo-
ca, além do confisco dos bens do mesmo. Contudo, a Fazenda do Pombal que pas-
sou a pertencer a Joaquim José da Silva Xavier foi poupada de tal fim, entretanto 
não se sabe a motivação. Tiradentes foi então executado em praça pública no dia 
21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, sob ordens da Coroa Portuguesa.

Após isso, se tem notícia de que a propriedade passou às mãos de Emydio Re-
sende Mendonça que em 1880 pede licença ao Bispo de Mariana para demolir 
a Capela de Nossa Senhora da Ajuda sob a alegação de que ela estava exposta 
a profanação, sendo autorizado e ocorrendo sua demolição em 1884. Segundo 
consta, a sede e a capela da fazenda foram desmanchadas e tiveram seu material 
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levado para a construção da Fazenda de Ouro Fino, distante três quilômetros da 
Fazenda do Pombal.

Atualmente, a Fazenda do Pombal pertence ao município de Ritápolis-MG, e está 
inclusa na unidade de conservação permanente Floresta Nacional de Ritápo-
lis (FLONA). O que resta das edificações da fazenda são as ruínas do engenho e 
resquícios da casa grande (Imagem 1).

Imagem 1 – Aspectos atuais das ruínas

Fonte: Rutiero Carvalho, 2017

1.2 A construção
Dos remanescentes da Fazenda do Pombal, a que se encontra mais completa e 
em melhor estado são as ruínas do engenho. Por isso foi ela a tornar-se o tema 
da presente pesquisa. a ruína fica próxima à entrada do atual terreno da fazenda.

A construção possui aproximadamente 40 metros de comprimento por 16 metros 
de largura (Imagem 2), sendo que as espessuras de suas paredes variam de 0,90 a 
1 metro. Ela não possui mais cobertura, encontrando-se sem telhado e sem piso, 
sendo que o piso é composto basicamente por grama. Pode-se defini-la como ruí-
na seguindo o que Brandi (2004, p. 65) apresenta, dizendo que “ruína será, pois, 

tudo aquilo que é testemunho da história humana, mas com um aspecto bastante 
diverso e quase irreconhecível em relação àquele de que se revestia antes.”

A ruína do engenho é constituída por alvenaria de pedra e argamassa de barro. 
Neste tipo de alvenaria segundo Martins (2003, p. 37), as pedras são ligadas entre 
si por uma argamassa de barro, terra, cal e areia ou cal e barro. A função dessa 
argamassa é preencher os vazios entre as pedras, fazendo com que os esforços 
sejam distribuídos e impermeabilizando a estrutura contra o ar ou a água. A pedra 
utilizada para a construção da alvenaria da ruína em questão é o arenito, pedra 
esta que é facilmente encontrada na região da Serra São José e na Serra do Len-
heiro, locais na região.

Imagem 2 – Planta baixa da ruína do engenho da Fazenda do Pombal

Fonte: Rutiero Carvalho 2017
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1.3 Atualização e análises das patologias
Todos os tipos de construções sofrem degradação por agentes agressivos ao lon-
go do tempo. As ruínas também se caracterizam por apresentar muitas vezes es-
tágios avançados dessa degradação provocada por agentes agressivos de vários 
tipos. Muitas vezes o próprio estado de ruínas está ligado diretamente à presença 
incisiva destes vários agentes agressivos. Deste modo, conhecer as patologias as-
sociadas ao objeto estudado é condição fundamental para se empreender uma 
boa consolidação.

Contudo não basta somente conhecer os agentes de degradação e suas causas; é 
preciso se inteirar de tudo o que em termos de materialidade compõe o objeto de 
estudo, ou seja, a ruína. É preciso saber de seu sistema construtivo, os materiais 
que foram utilizados para a sua construção e mapear todas as ocorrências de pa-
tologias, identificando-as.

De um modo geral podemos considerar que a degradação pode ser dividida, a 
princípio, em dois grupos principais: fatores de degradação externos à estrutura e 
inerente a ela. Nos fatores externos podemos subdividir em patologias ocasiona-
das por fenômenos naturais de ação prolongada, de ação ocasional e fenômenos 
relativos à atividade humana. Segundo Martins (2003, p. 75), “as causas externas 
ao objeto devem ser as primeiras analisadas, em seguida aquelas inerentes ao 
objeto, e, por último, as ações relativas ao homem”.

Nas patologias referentes à degradação externa ocasionada por fenômenos 
naturais de ação prolongada pode-se fazer uma subdivisão segundo a natureza 
das ações ocasionadas ao objeto estudado. Dentre as ações físicas encontramos 
agentes como a chuva, variação de temperatura, umidade entre outras. Nas ações 
químicas encontra-se, por exemplo, a poluição atmosférica, os processos de cor-
rosão. Já nas ações biológicas identifica-se as bactérias, insetos xilófagos, fungos e 
vegetação. Por fim, na ação mecânica classifica-se a gravidade, os esforços, defor-
mações e vibrações como agentes agressores.

Segundo a pesquisa realizada em 2013, no local de pesquisa, ou seja, nas ruínas 
do engenho da Fazenda do Pombal, um dos grandes fatores de degradação é a 
chuva, devido ao alto índice pluviométrico daquela região. Outro fator que tam-
bém é necessário destacar é a umidade do terreno por se encontrar bem próx-
imo à margem do Rio das Mortes. A chuva faz com que a água vá infiltrando na 
estrutura, por ela não possuir cobertura, e a umidade do terreno faz com que 
a água infiltre por capilaridade ascendente. Os ventos com a chuva ocasionam 
a chamada “lavagem de alvenaria” provocando a lixiviação da estrutura. Com a 
entrada de água na estrutura o processo de deterioração se acelera, deixando-a 
mais vulnerável ao ataque de agentes biológicos.

A partir da planta baixa da edificação é possível indicar as paredes da estrutura 
e localizar de maneira mais apropriada as patologias observadas em cada uma 
delas. Ao analisar a diversidade de patologias e realizar o estudo comparativo com 
as patologias já encontradas no estudo feito anteriormente em 2013, foi possível 
estabelecer que a maioria delas permaneciam, uma vez que não foram soluciona-
das, e em decorrência disso ocorreu o agravamento de algumas patologias apon-
tadas no estudo já mencionado.

Retomando a explanação das patologias, encontram-se nas paredes que compõe 
a Vista 01 (Imagem 3), buracos e vegetações de pequeno porte. Os buracos, in-
dicados em vermelho, tem como causa o desplacamento das pedras provocado 
pelo carreamento da argamassa devido à chuva. Indicado em verde tem-se a pre-
sença de vegetação de pequeno porte, uma ação biológica de um fenômeno de 
ação prolongada. Verificam-se assim, como no levantamento realizado em 2013, a 
presença de uma grande fissura na parte esquerda da vista, ocasionada provavel-
mente por carreamento de argamassa devido a exposição às intempéries.
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Imagem 3 – Vista 01 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal e atualizações

Fonte: Alessandra Carvalho (2013); Rutiero Carvalho (2017)

Na Vista 02 (Imagem 4) encontra-se basicamente as mesmas patologias apresen-
tadas acima, a presença de vegetação de pequeno porte e buracos ocasionados 
por carreamento de argamassa. Nesta vista é possível notar a presença de uma 
abertura que seria utilizada para a roda d’água.

Imagem 4 – Vista 02 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal e atualizações
Fonte: Alessandra Carvalho (2013); Rutiero Carvalho (2017)

Na Vista 03 (Imagem 5) é possível observar a presença de vegetação de pequeno 
porte, uma árvore de grande porte do tipo gameleira que cresceu junto à ruína e 

a presença de buracos, provocados por carreamento de argamassa, presença de 
insetos xilófagos além de alguns serem feitos por patos que buscam abrigo junto 
a ruína e abrem estes buracos para fazerem ninhos.

Imagem 5 – Vista 03 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal e atualizações

Fonte: Alessandra Carvalho (2013); Rutiero Carvalho (2017)

Na Vista 04 (Imagem 6) e na Vista 05 (Imagem 7) tem-se, respectivamente, a visão 
da parte externa e interna destas paredes. Nela encontramos a ocorrência de 
vegetação de pequeno porte e buracos surgidos por carreamento de argamassa, 
provocado por insetos xilófagos ou pelas intempéries.

Imagem 6 – Vistas 04 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal e atualizações

Imagem 7 – Vista 05 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal e atualizações

Fonte: Rutiero Carvalho (2017)
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Na Vista 06 (Imagem 8) encontra-se a principal diferença entre o levantamento 
da ruína realizado em 2013 e o de 2017. A parte em vermelho que caracteriza um 
buraco foi ocasionado por carreamento de argamassa motivada pela umidade e 
pelas chuvas. Como é possível observar na imagem houve um grande desmoro-
namento de parte desta ruína no local indicado, deixando a estrutura ainda mais 
exposta e necessitada de urgente intervenção.

A Vista 07 (Imagem 9) e a Vista 08 (Imagem 10) são as faces da parede que se 
encontra com aproximadamente 12º de inclinação ocasionada por patologia de 
ação mecânica, que pode ter se originado por problemas na própria estrutura ou 
pela umidade do terreno. Ela ainda possui alguns buracos e plantas de pequeno 
porte. A vista 09 (Imagem 11) é a parte interna da Vista 02 e além das patologias 
já relatadas possui uma parte significativa de musgos (indicado em verde-escuro) 
ocasionado pela umidade.

Imagem 8 – Vista 07 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal e atualizações.

Imagem 9 – Vista 07 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal e atualizações.

Fonte: Rutiero Carvalho (2017)

Imagem 10 – Vista 08 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal

Imagem 11 – Vista 09 da ruína do engenho da Fazenda do Pombal

Fonte: Rutiero Carvalho (2017)

A seguir, temos a Tabela 1 onde apresentamos as medias aproximadas em m2 das 
áreas de buracos em cada vista.

VISTA 01 2.66 m2 VISTA 05 0,37 m2

VISTA 02 0,18 m2 VISTA 06 2,4 m2

VISTA 03 2,12 m2 VISTA 07 e 08 0,62 m2

VISTA04 0,36 m2 VISTA 09 0,46 m2

Tabela 1 – Áreas de buracos nas paredes da ruína

Fonte: Rutiero Carvalho (2017)

Em resumo, pode-se dizer que a chuva e a umidade continuam a ser a principal 
fonte de degradação da ruína, fazendo com que apareçam musgos e que haja 
perda da argamassa de rejuntamento da alvenaria por infiltração ou por lavagem 
da alvenaria. A umidade também contribui para que agentes biológicos penetrem 
na estrutura corroendo também o interior. Os formigueiros encontrados podem 
causar ruptura na alvenaria e/ou recalque na estrutura (Martins, 2003, p. 86). Já 
a patologia mais preocupante, a de origem mecânica encontrada na parede que 
está inclinando, provavelmente se originou devido a acomodação do solo ou pela 
retração da argamassa de barro, e deve ser resolvida rapidamente para que a 
inclinação não avance e a parede desmorone. As vegetações de pequeno porte 
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podem causar grande degradação, pois as raízes ao crescerem e penetrarem na 
estrutura ocasionam sua desestabilização e desagregamento, contribuindo ainda 
com o aumento da umidade.

2 RECOMENDAÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO
Diante das atuais condições em que se apresenta a ruína do engenho da Fazenda 
do Pombal, faz-se imperativo um programa de intervenções de modo que este 
patrimônio possa ser preservado de modo que suas características neste estado 
singular de ruína possam ser conservadas, o mais possível, em sua inteireza. Neste 
sentido, é de se considerar de grande importância a atuação consciente nos pro-
cessos de consolidação e posterior intervenção, de modo que a preservação do 
objeto constituído como patrimônio histórico seja tomado como fator norteador 
de todos os processos a serem executados devido ao seu valor histórico, seu ine-
gável significado para a história local, e porque não dizer nacional.

Segundo Martins (2003, p. 96), “para uma intervenção é necessário adotar uma 
metodologia específica para cada estrutura […] (essa) metodologia pode ser abor-
dada por etapas”. Estas etapas, segundo o que o mesmo Martins nos descreve, 
são: anamnese, diagnóstico, terapia (projeto de intervenção) e controle.

Na anamnese recolhe-se as informações gerais sobre a edificação. É realizado 
todo um levantamento histórico, documental e de registros sobre a edificação. 
Na etapa do diagnóstico realiza-se a avaliação real do estado global da edificação 
acompanhado da análise integrada da informação (Martins, 2003, p. 97). Neste 
estágio são realizados os vários tipos de levantamento (estrutural, geométrico, 
entre outros), são feitas avaliações de segurança e mapeamento diversos (como 
o patológico).

No passo seguinte temos a terapia, ou projeto de intervenção, e controle que no 
caso de edificações históricas deve lançar mão da diferenciação dos materiais no-
vos e originais. Recomenda-se também que se mantenha a harmonia conceitua e 

estética, além da compatibilidade mecânico-estrutural e físico-química dos mate-
riais utilizados com os existentes. A durabilidade dos materiais e a possibilidade 
de sua reversão também são critérios a serem adotados.

Para a consolidação dos remanescentes do engenho da Fazenda do Pombal 
recomenda-se uma série de procedimentos que visam estabilizar a ruína ao 
mesmo tempo que se pretende eliminar, o máximo possível, as patologias re-
sponsáveis por sua degradação.

A primeira etapa que se recomenda empreender é a de limpeza. Visando eliminar 
as patologias mais visíveis, que são as plantas de pequeno porte que estão im-
pregnadas em toda a estrutura, sugestiona-se que elas sejam retiradas manual-
mente ou por processo químico tendo sempre em consideração o quanto estão 
enraizadas na estrutura. Tal precaução deve ser tomada para que durante o pro-
cesso de extração dessa vegetação não seja causado nenhum dano à estrutura. A 
vegetação de grande porte será mantida; uma vez que já estão muito enraizadas 
na estrutura optou-se por preservá-las evitando mais danos à ruína. Os filmes 
biológicos ou camadas de musgos devem passar por um processo de limpeza 
química que não agrida a ruína, mas que proporcione uma leitura melhor da ed-
ificação.

A segunda etapa de consolidação com a impermeabilização de parte da estrutura, 
visando combater problemas com a umidade. Pode-se empregar a técnica de en-
camisamento, reforçando o coroamento da ruína para um maior desempenho es-
trutural do conjunto além de impermeabilização do topo (MARTINS, 2003, p. 102). 
Essa técnica consiste na execução de uma camada de recobrimento superior, mas 
de maior espessura que um reboco normal. A impermeabilização dos topos das 
paredes também pode ser feita retirando-se as últimas fiadas de alvenaria e as 
reassentando com uma argamassa impermeabilizante. Para controle da umidade 
sugestiona-se ainda a implementação de um sistema de drenagem nas áreas mais 
críticas e ao redor da área externa da ruína.
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Quanto a recomposição da alvenaria, deve-se primeiro retirar amostras da arga-
massa original para análise em laboratório para que seja determinado a sua com-
posição específica. A partir disso sugere-se que seja empreendida a reconstituição 
da argamassa e das pedras nos buracos que comprometam a estrutura. Onde es-
ses buracos não interferirem estruturalmente da ruína não deve ser refeito, para 
que fique do modo mais evidente possível a leitura do processo de degradação da 
construção. Onde essa argamassa tiver que ser reconstituída deverá ser realizado 
de tal forma que a nova argamassa, apesar de ser compatível com a já existente, 
se diferencie por uma sutileza na coloração da argamassa original das paredes.

Em relação a parede que está inclinada a solução sugerida é o travamento e esco-
ramento por meio de estruturas metálicas em formato triangular que ao apoiar 
e conter a movimentação da parede, estarão colocadas perpendicularmente ao 
piso garantindo a estabilidade necessária. Essa intervenção por ser mais aparente 
e destoante do conjunto da ruína deverá ser feita de modo que se conjugue o 
máximo possível ao conjunto, devendo ter um duplo caráter, ou seja, funcionar 
satisfatoriamente como meio de escoramento da parede e servir como uma inter-
venção artística harmonizada com a ruína.

3 PROJETO DE ILUMINAÇÃO
Posteriormente a todo o processo de consolidação propõe-se um pequeno pro-
jeto de iluminação para a ruína, de modo que ela seja valorizada visualmente, 
pretendendo oferecer a possibilidade de sua fruição também no período noturno. 
Essa proposta visa, a exemplo de outras ruínas em vários locais do Brasil, propi-
ciar uma maior valorização do patrimônio histórico oferecendo a possibilidade de 
novos modos de apropriação.

A parte externa da ruína contará com holofotes embutidos no solo com potência 
mais elevada, fazendo com que haja uma iluminação mais difusa nestas áreas. A 
parte interna contará com holofotes de menor potência e mais direcionais, valori-
zando as nuances e ambiência da ruína.

Imagem 12 – Planta baixa com localização dos holofotes e spots

Fonte: Rutiero Carvalho (2017)

4 A QUESTÃO DO PROJETO DE OSCAR NIEMEYER E 
RECOMENDAÇÕES
Em 2009, um grupo de intelectuais de São João del-Rei obteve do arquiteto Oscar 
Niemeyer um projeto para a criação do Memorial da Liberdade, a ser construído e 
instalado nas dependências da Fazenda do Pombal.

Apesar de ser louvável a iniciativa das organizações envolvidas, buscando dar 
prestígio e ressaltar a memória do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o projeto 
em questão merece algumas ressalvas. Não obstante o nome de peso que este 
projeto carrega, o do grande arquiteto modernista Oscar Niemeyer, vários pontos 
de discussão devem ser levantados em vista de analisar a adequabilidade do pro-
jeto ao lugar em que ele será instalado.
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O projeto foi concebido no formado de duas grandes asas (Imagens 13 e 14), uma 
verde e outra amarela, em alusão a bandeira nacional. O tamanho da construção 
de asa a asa é de 70 metros, possuindo 30 metros de profundidade. E conta com 
galeria de exposições, um auditório e outras dependências.

Imagem 13 – Projeto Memorial da Liberdade. Reprodução fotográfica

Imagem 14 – Detalhes do Projeto Memorial da Liberdade. Reprodução fotográfica

Fonte: O Tempo (2018)

Apesar do nome de peso que está por detrás deste projeto, algumas observações 
pertinentes sobre sua viabilidade de adequação devem ser feitas. A primeira 
questão que se pode colocar é a adequação do projeto ao terreno disponível e sua 
relação com as ruínas, o rio e a área de preservação ambiental.

O projeto desenvolvido não estabelece nenhuma relação com esses condiciona-
ntes ali presentes, e também não parece levar em conta as construções já es-
tabelecidas no terreno, que evidentemente diminui o espaço disponível para a 
construção. A falta de relação com o local do projeto além de ficar evidente pelas 
proporções pretendida se evidencia na negação dos condicionantes naturais tais 
como relevo, a ambiência formada pelo conjunto natural e especialmente a pre-
sença de diversas árvores (Imagem 15).

Imagem15 – Vista aérea da Fazenda do Pombal. Reprodução fotográfica.

Fonte: Google maps

Enfim, quem visita a Fazenda do Pombal com todo o seu encanto natural e históri-
co e se depara com o projeto acima mencionado percebe a sua inaplicabilidade. E 
sendo assim a única coisa que o justificaria ainda que erroneamente seria o peso 
do nome de quem o idealizou.

Neste sentido, visando oferecer uma saída para esta questão sugere-se que o pro-
cesso de pesquisa e estudo na Fazenda do Pombal se prolongue, partindo agora 
para um projeto de intervenção. Tendo sido realizado os primeiros levantamentos 
da ruína e do local na pesquisa empreendida por Alessandra Martins (2013); e ag-
ora por meio deste trabalho em que se buscou realizar uma atualização das infor-
mações e propor as diretrizes de consolidação da ruína, é interessante a proposta 
de se efetuar um projeto realmente compatível com o local.

Em vista de continuar os estudos naquele local, a proposta de se criar um proje-
to de intervenção que integre as ruínas com seu contexto natural é pertinente, 
para que o patrimônio histórico e natural seja preservado e aproximado projet-
ualmente.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa buscou ser mais uma ferramenta de contribuição na sal-
vaguarda do patrimônio cultural presente na Fazenda do Pombal. Por meio da 
atualização das informações referentes às ruínas do engenho, tal como levanta-
mento geométrico e patológico, se pretendeu dar mais visibilidade a este local 
e ainda oferecer condições de embasamento para futuras intervenções no local.

As diretrizes de consolidação foram elaboradas considerando as condições atuais 
da ruína e procurou especificar o que é preciso ser feito para que o processo de 
deterioração da construção não prossiga e quais são as medidas cabíveis para 
promover a sua conservação, evitando mais danos.

Enfim, esta pesquisa visa incentivar a continuidade do trabalho, cujo próximo pas-
so deve ser a elaboração de um projeto de intervenção nas ruínas, que busque val-
orizar o patrimônio natural circundante e integrá-lo aos remanescentes da ruína 
do engenho e das poucas partes da casa grande.
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RESUMO
Em um cenário no qual transcorria a Segunda Guerra Mundial, a descoberta 
de grandes reservas de scheelita no município de Currais Novos, impulsionou a 
criação de empresas mineradoras, dentre as quais se destacou a Mineração Brejuí 
S/A, fundada em 1943. Além do complexo industrial, os gestores incorporaram 
equipamentos e instituições com o intuito de garantir uma maior permanência do 
operário próximo ao ambiente laboral e assim mobilizar a força de trabalho. O 
destaque da vila operária na logística de infraestrutura oferecida na Mina Brejuí 
se manifesta do arruamento às edificações, com evidências sobre a existência de 
um núcleo histórico de valor patrimonial configurado por exemplares de estilos 
arquitetônicos distintos. Essa problemática motivou a realização da pesquisa 
“Patrimônio Revelado: os atributos arquitetônicos e urbanísticos da Vila Operária da 
Mina Brejuí”, cujos resultados são apresentados no presente trabalho. O objetivo foi 
conhecer os atributos arquitetônicos e urbanísticos da vila operária da Mina Brejuí, 
visando identificar sua potencialidade como patrimônio cultural de interesse público. 
Para tal foram realizadas visitas de campo, que resultaram em um inventário das 
edificações. Ademais, foram aplicados questionários junto aos moradores. Desde a 
consolidação da planta fabril de Brejuí até os dias de hoje a maioria das edificações 
se manteve tal qual foram dispostas e a permanência do traçado inicial, inclusive 
sem pavimentação, reforça a ideia de um sítio pouco alterado. No tocante as 
edificações, o esforço de registro demonstrou uma variabilidade estilística dentre 
os 62 exemplares, verificando-se os estilos eclético, protomoderno e moderno. 
Embora alguns exemplares tenham passado por alterações, nenhum deles expressa 
algum nível de descaracterização, predominando a boa conservação dos mesmos. 
Verificou-se ainda a renovação contínua da interação indivíduo-lugar, uma vez 
que mais da metade dos inquilinos são descendentes de operários e, portanto, 
conhecedores da história de Brejuí, além de grande parte não ter a intenção de se 
mudar. A sistematização da análise arquitetônica e urbanística relacionada aos 
aspectos sociais apontou a necessidade de proteção da Vila Operária da mina Brejuí, 
reforçando o seu potencial histórico, educacional, turístico e econômico. 

Palavras-chave: Patrimônio arquitetônico e urbanístico; vila operária; memória da 
cidade.
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INTRODUÇÃO
Distante 172 km da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o município 
de Currais Novos onde se encontra a Vila Operária da Mina Brejuí vivenciou um 
período de significativo desenvolvimento econômico, a partir dos anos de 1940, 
devido à exploração mineira, o que representou uma alternativa ao desemprego 
em uma cidade com longos períodos de estiagem. Nesse município foram encon-
tradas grandes reservas de Scheelita, concentrando 6,8 milhões de toneladas e 
92% das reservas nacionais de acordo com Cunha (1988), concomitantemente ao 
período em que ocorria a Segunda Guerra Mundial e o dado minério era utilizado 
como matéria prima na fabricação de equipamentos bélicos. A existência de um 
mercado consumidor impulsionou o investimento de capitais privados, como foi 
o caso da Mineração Brejuí S/A, fundada pelo Dr. Tomaz Salustino em 1943, que 
funcionou durante décadas como a mais importante mina da cidade e a maior 
mina de scheelita da América do Sul. 

Com o declínio da mineração na década de 1990, em virtude da disputa com o 
mercado estrangeiro, os donos da empresa se viram obrigados a reduzir a ativ-
idade de extração mineral e buscar novas alternativas econômicas. Contudo, as 
décadas de progresso permanecem vivas na memória coletiva e no patrimônio ed-
ificado tanto do perímetro que corresponde a Mina Brejuí, quanto na sede urbana 
do município, que na época foi beneficiada com a instalação de equipamentos 
como o Tungstênio Hotel, Aero-clube, emissora de rádio, campo de pouso, etc.

Para Azevedo (2010, p. 18) pode ser considerado patrimônio industrial vestígios 
que englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de pro-
cessamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, trans-
missão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e 
infraestruturas, assim como os locais em que se desenvolveram atividades sociais 
relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação. 
Nesse contexto, a pesquisa “Patrimônio Revelado: os atributos arquitetônicos e 
urbanísticos da Vila Operária da Mina Brejuí” ASSIS (2017), realizada na disciplina 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, UFRN, buscou conhecer atributos patrimoniais de interesse público da Vila 
Operária da Mina Brejuí, considerando as dimensões arquitetônica, urbanística e 
social. No processo de definição do universo de estudo, delimitou-se a área ref-
erente a vila operária, em decorrência da carência de registros sobre o cotidiano 
dos operários, evidenciando essa lacuna na história de Brejuí. Bezerra (2014, p. 
144) infere que a escolha de quais memórias e tradições se quer preservar resulta 
na exclusão de outros sujeitos e memórias, uma vez que se elege um “passado 
significativo” de acordo com as referências de quem tem o poder de decisão. Di-
ante disso, considerou-se relevante a abordagem dos moradores, além assim dos 
aspectos urbanísticos e arquitetônicos.  

A análise das configurações arquitetônica e urbanística foi fundamentada em 
pesquisas documentais. O estudo tipológico teve como base a metodologia de 
Philippe Panerai (2006), na qual o autor indica a realização de inventário e cat-
egorização tipológica.  Nessa perspectiva, foram observados principalmente as-
pectos relacionados ao uso, filiação estilística, estado de conservação e estado 
de preservação. Com o intuito de identificar atributos históricos e sociais da Vila 
Operária foram aplicados questionários verificando número de moradores por 
casa, faixa etária e renda. A partir de questões discursivas relativas à relação dos 
inquilinos com a história da Mina Brejuí., foram vistos os  principais fatores que os 
motivaram a permanecer ou a se dirigir para a Vila Operária, situando a intenção 
de mudança dessa localidade. 

Resultados dessa análise são apresentados a seguir, com destaque para os prin-
cipais períodos de desenvolvimento das atividades na Mina Brejuí, configurações 
morfológicas da Vila Operária e visão dos seus moradores. 
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1.  VILAS OPERÁRIAS NO BRASIL E NO CONTEXTO DA 
MINA BREJUÍ 
Sob o termo generalizante de “vilas operárias” foram reunidas diversas experiên-
cias no Brasil. Correia (1998) cita como exemplo os conjuntos construídos por em-
presas imobiliárias para aluguel ou venda a proletários urbanos; por empresas 
ferroviárias para seus funcionários; por indústrias, minas, frigoríficos e usinas para 
seus operários, técnicos e administradores; e pelo Estado. Além de serem custea-
das por investidores de ramos distintos cada uma dessas experiências se desen-
volveu em localizações diferentes, por padrão:

As vilas construídas por empresas ferroviárias localizavam-se sobretudo 
nos entroncamentos de estradas de ferro ou em canteiros avançados 
de obras; as edificadas por empresas construtoras e pelo Estado nas 
grandes cidades; as construídas por industrias e frigoríficos situavam-
se principalmente em subúrbios de cidades e no campo, onde também 
surgiram as vilas criadas por minas e usinas de açúcar (CORREIA, 1998, 
p. 10).

No contexto das vilas isoladas no campo, as empresas costumavam criar uma 
“cidade”, com uma forma de gestão própria, que se aproximava de um ideal de 
autonomia. Na organização do cotidiano, Correia (1998, p. 55) aponta que algu-
mas vilas incluíam apenas o considerado essencial à reprodução operária, abri-
go, armazém e trabalho. Outras acrescentavam vários equipamentos, a exemplo 
de instituições, escola, armazém, igreja, área para prática de esportes, cinema e 
parques, tal como se identificou na Vila Operária da Mina Brejuí.

Desde a descoberta ao acaso de uma pedra branco-azulada e extremamente pe-
sada em relação às demais, que depois seria confirmado tratar-se da Scheelita, a 
Mina Brejuí se firmou como um lugar de ambiência marcante. Sua primeira fase 
compreende o período de intensa extração do minério, através da garimpagem 
extensiva, até que o acúmulo do capital possibilitou, de acordo com Cunha (1988, 
p.50), a instalação de um moderno engenho de beneficiamento do minério, por 

volta de 1950. Nessa mesma década a vila operária e a maioria dos equipamentos 
de apoio foram erguidos, incluindo armazéns para fornecimento de alimentos, 
posto de saúde, clube, cooperativa, farmácia, escola e igreja.

A queda da produção em 1990, motivada pela oscilação dos preços internacionais 
da Scheelita e a utilização de outros minérios para a fabricação de artefatos indus-
triais e tecnológicos, despertou uma nova vocação para a área, agora voltada para 
a questão da preservação da memória. Esse segundo momento, verificado a partir 
de 2002, modificou o cotidiano pacato da Mina Brejuí, que passou a acolher o ir 
e vir de turistas, decorrente da criação de um parque temático, por iniciativa da 
família Salustino. O mesmo teve como enfoque a figura de seu precursor e as par-
ticularidades inerentes a Scheelita, dando origem ao Memorial Tomaz Salustino 
e ao Museu Mineral Mario Moacyr Porto, ambos locados nas antigas instalações 
da sede administrativa da empresa. Também fazem parte do roteiro turístico os 
túneis e galerias, as chaminés e colunas de sustentação da mina, o Mirante das 
Dunas, a Igreja de Santa Tereza e a Gruta de Santa Bárbara, atraindo mais de 53 
mil visitantes desde a inauguração dos museus, conforme site da empresa. 

O terceiro período marcante da Mina Brejuí se verificou a partir de 2010 com o seu 
reconhecimento como geossítio dotado de valor patrimonial geológico integran-
do-se, com outros 15 pontos, ao Geoparque Seridó. Esse projeto reúne locais de 
importância científica para a geologia, buscando o desenvolvimento territorial de 
maneira sustentável, baseado no tripé: geoconservação, educação e geoturismo. 
A geoconservação no sentido de proteger o patrimônio geológico para as futuras 
gerações; a educação com o intuito de firmar parcerias com as escolas, universi-
dades, centros de visitação e promover o estudo das geociências; e o geoturis-
mo na busca por estimular atividades econômicas em acordo com a comunidade 
local, tendo como atrativo a geodiversidade. Conforme classificação contida no 
projeto do Geoparque Seridó (2016, p.36), a Mina Brejuí possui relevância inter-
nacional; com uso potencial para educação, geoturismo e economia; estado de 
proteção mediante acordo com proprietários; baixa fragilidade e alta necessidade 
de proteção.



4600 4601

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Durante os 16 anos de funcionamento do parque temático e 8 anos de construção 
do projeto Geoparque Seridó, não foi observada a importância do patrimônio ur-
banístico e arquitetônico da Mina Brejuí. Conforme referido anteriormente, essa 
questão motivou a pesquisa, que visa lançar um novo olhar sobre o território da 
Mina Brejuí, incorporando as demais ações já consolidadas, corroborando para 
o fortalecimento do sitio e para a integração da comunidade local às novas ativi-
dades de visitação da Mina. 

2.  A VILA OPERÁRIA NA LOGÍSTICA DE 
INFRAESTRUTURA DA MINA BREJUÍ
Muito além de uma arquitetura que excede os aspectos puramente funcionais, 
introduzindo elementos estéticos característicos dos estilos arquitetônicos, a Vila 
Operária da Mina Brejuí se configura como um importante exemplar da config-
uração espacial empregada nos núcleos fabris, evidenciando uma ocupação do 
espaço social de acordo com a divisão funcional do trabalho. Em Brejuí, essa orga-
nização se dá através de um conjunto de casas ocupando uma única rua, separan-
do-se em blocos, ora conjugadas (blocos A e B), ora apresentando recuos (bloco 
C). Segundo Alves (1997, p.203), o Plano de Lavra de 1946 noticia a construção 
das primeiras 24 casas (blocos A e B) e o Relatório Anual de 1954 faz referência 
a incorporação de mais 22 edificações (bloco C) de uso residencial em 1953. Às 
46 casas foram acrescidas posteriormente de mais sete, inseridas nesse mesmo 
alinhamento, e outras sete distribuídas ao longo do sítio, totalizando 60 unidades, 
que permanecem até os dias atuais, com poucas modificações nas fachadas e alto 
nível de conservação.

A distribuição da moradia na planta fabril obedeceu a uma hierarquização espa-
cial que se confunde com a própria hierarquização funcional do trabalho. Essa 
relação se estabeleceu mais fortemente entre a Vila e as barracas originárias do 
garimpo, sendo as últimas construídas em taipa, sem acesso a água encanada, lo-
calizadas o mais distante do complexo industrial e ocupadas pelos trabalhadores 
menos especializados. Todavia, o padrão segregado também foi praticado entre 

os blocos da Vila. As Vilas A e B apresentam grande semelhança entre si, enquanto 
que na Vila C identificou-se a redução das dimensões. A singularidade da casa des-
tinada ao engenheiro, localizada fora do alinhamento das demais residências; e ao 
administrador, em oposição a repetição empregada no restante da Vila Operária 
também reafirma a associação entre a ordenação do espaço e o trabalho desem-
penhado pelos indivíduos. 

FIGURA 01: Planta fabril da Mina Brejuí em 1969

FONTE: Alves (1997), modificado

Ainda durante o pleno funcionamento das atividades, a empresa que concedia 
gratuitamente a moradia a uma fração dos trabalhadores em troca de mantê-los 
sempre de prontidão, iniciou um processo de desativação da Vila, tendo como jus-
tificativa a economia de recursos para o crescimento da produção propriamente 
dita, enquanto que o salário seria sua única obrigação para com os funcionári-
os (CUNHA, 1998). No entanto essa ação nunca se consolidou, ao contrário das 
barracas, que foram completamente demolidas ao se aproximar dos anos 1990, 
sinalizando como justificativa os discursos de cunho higienista.
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3.  MINA BREJUÍ: CONFIGURAÇÃO MORFOLÓGICA DA 
VILA OPERARIA E A PERMANÊNCIA DA PLANTA FABRIL
Diferentemente dos casos em que se verificam edificações de valor patrimonial 
isoladas, a Mina Brejuí apresenta um conjunto de relevância histórica, que implica 
na necessidade de analisar o processo que culminou na configuração morfológica 
atual e assim compreender o patrimônio em sua totalidade. O marco inicial da 
ocupação das terras foi o garimpo, que produziu habitações implantadas de ma-
neira espontânea, sendo posteriormente derrubadas ou realocadas na extremi-
dade do perímetro da mina para dar lugar a instituição da planta fabril, conforme 
assinala Alves (1997, p. 205), indicando a partir daí uma ocupação de natureza 
planejada. Através da pesquisa documental observou-se que a planta baixa do 
sistema de distribuição de energia elétrica, datada de 1969, remete a consolidação 
dessa planta fabril e evidencia a espacialização das edificações em uma malha pre-
dominantemente ortogonal, seguindo um eixo principal de desenvolvimento, que 
interligava o complexo industrial, a vila operária e por fim as barracas. A igreja e o 
grupo escolar, por sua vez, mantiveram certo afastamento das demais edificações, 
configurando centralidade ao conjunto arquitetônico e urbanístico da Vila.  

Embora não tenham sido encontrados mapas que demonstrem as mudanças 
ocorridas em intervalos de tempo menores, com as visitas em campo e o auxílio 
do google maps foi possível constatar o alto grau de permanência da conformação 
inicial da Mina Brejuí. Em comparação ao mapa de 1969, a grande alteração para 
2017, ano em que foram realizadas as atividades de campo da pesquisa, refere-se 
ao desaparecimento das barracas. Alves (1997, p. 2013) explica que na medida em 
que determinadas frações da mão-de-obra que moravam na vila operária (inclu-
indo as barracas) eram desobreirizadas, também desocupavam a moradia. Sendo 
uma barraca, era demolida; sendo uma casa, era ocupada por um operário re-
manejado de uma barraca, a qual restava o mesmo fim: demolição. Ao se aproxi-
marem os anos 1990, não havia mais nenhum vestígio dos exemplares da tipolo-
gia “barraca” na Mina Brejuí.

FIGURA 02: Mapa Figura-Fundo da configuração morfológica da Mina Brejuí em 1969 e 2017

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao traçado, o conjunto de casas que estrutura a Vila e sua extensão até o 
complexo industrial define a principal via da Mina Brejuí, com uma configuração 
retilínea e de maior dimensão. Os demais caminhos apresentam forma orgânica e 
pressupõem-se que tenham surgido espontaneamente, com os trajetos estabele-
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cidos pelos próprios transeuntes. A ausência de pavimentação até os dias de hoje 
também reforça a integralidade do sítio, ao mesmo tempo que assinala que não 
foram destinados recursos com tal propósito por parte da iniciativa privada, nem 
tampouco foram firmadas parcerias com a municipalidade que viabilizassem essa 
que é uma demanda dos moradores.

4.  VILA OPERARIA: TIPOLOGIA EDILÍCIA NA MINA 
BREJUÍ
O reconhecimento dos estilos arquitetônicos da Vila Operária da Mina Brejuí co-
loca-se como o primeiro passo no processo de identificação de um conjunto ou 
sítio de valor patrimonial. Considerando a pesquisa citada anteriormente, os re-
sultados aqui apresentados contemplam 62 edificações e levam em consideração, 
além da filiação estilística, o estado de preservação, conservação e uso. Já era es-
perado o predomínio do uso residencial, com 84% do percentual, tendo em vista 
que a moradia é o uso dominante na fração estudada. Portanto, são a exceções 
de uso que vão apontar como se dá o funcionamento dentro da Vila. Em outrora, 
funcionava na única edificação hoje fechada/sem uso dentro do recorte, uma co-
operativa que fornecia alimentos básicos para os moradores e mesmo assim era 
comum que as mulheres se deslocassem até a sede urbana para complementar a 
feira mensal. Com a sua extinção e por se tratar de uma zona rural, surgiu a neces-
sidade de suprir essa demanda e alguns moradores identificaram esse comércio 
como uma oportunidade de complementação da renda. Atualmente, duas res-
idenciais compartilham as funções de moradia/mercearia e uma a de moradia/
restaurante, justificando os usos mistos (5%) contidos no mapa. 

As edificações assinaladas com o uso serviço (5%) compreendem um posto de 
saúde, com atendimento médico e odontológico, um clube social e uma residên-
cia que funciona como depósito de uma das mercearias. O uso institucional está 
representado pela Igreja de Santa Tereza D’Ávila e o Grupo Escolar, hoje cedido ao 
Estado. Existem ainda lotes que abrigam uma área livre onde está localizada uma 

praça, um playground e uma quadra, previstos desde a instauração da planta fab-
ril, mas sem grandes atrativos e com sinais evidentes de abandono. 

No tocante à filiação estilística existe uma relação próxima entre o estilo eclético 
(51%) e o híbrido (42%), compreendendo esse último as edificações que apresen-
tam em sua composição características de mais de um estilo e no caso deste in-
ventário representa a combinação do ecletismo com o modernismo. As vilas A e 
B foram construídas em 1946 e possuem como elementos marcantes a verga em 
arco pleno e uma empena inclinada, símbolos do ecletismo e do modernismo, 
respectivamente. Já a vila C, mesmo tendo sido edificada em 1953, resguarda el-
ementos apenas do estilo eclético, com arco pleno e ornamento central. Acredi-
ta-se que essa diferenciação arquitetônica evidencia um caráter discriminatório, 
conforme comentado pelos moradores. Ainda hoje existe uma preferência pelas 
vilas A e B, notadamente pelo uso atual da telha de fibrocimento na Vila C, que 
contribui para o aumento da temperatura interna. Os exemplares puramente 
modernos (5%) se destacam entre os demais mesmo em menor número, – pelas 
superfícies limpas, ausência de adornos e elementos vazados – assim como o úni-
co exemplar protomoderno.
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FIGURA 03: Exemplares da vila operária

FONTE: Acervo próprio

Quanto a preservação, a maioria dos exemplares apresenta algum tipo de modi-
ficação e esse percentual elevado está associado ao fato de muitos dos inquilinos 
terem retirado a empena inclinada que marca a fachada das casas da vila A e 
B, em decorrência da dificuldade de escoamento das águas pela forma como a 
mesma foi executada. Na vila C, onde a cobertura é em duas águas, pouquíssimas 
edificações sofreram alterações. A partir das entrevistas com os moradores, iden-
tificou-se que reparos nas edificações são liberados pela empresa, mas que existe, 
pelo menos atualmente, um controle quanto às modificações de planta e fachada. 
Ao consultar o contrato entre locatário e locador de fato existe uma cláusula nesse 
sentido, mas muito genérica e branda: 

7. MODIFICAÇÕES E BENFEITORIAS:

O LOCATÁRIO se obriga a comunicar a LOCADORA sua intenção 
de promover, no imóvel, modificações e benfeitorias, as quais se 
aprovadas, passarão a integrar, de pleno direito o imóvel, sem direito a 
qualquer ressarcimento; (CONTRATO DE ALUGUEL, 2017).

O último dos fatores analisados diz respeito ao estado de conservação e neste 
caso foi percebida uma aproximação entre os resultados. No geral, a Vila Operária 
está bem conservada (69%), e os exemplares mal conservados representam ape-
nas 5% da amostra. A questão da manutenção na Vila Operária passou por três 
momentos distintos, primeiramente ficava ao encargo da empresa, posterior-
mente a direção passou a contribuir em menor escala, até se tornar de inteira 
responsabilidade dos inquilinos, como consta no contrato: 

6. CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL: O LOCATÁRIO se compromete a conservar 
o imóvel em boas condições de higiene e conservação, zelando pelas 
instalações hidráulicas e elétricas, enquanto perdurar a locação, 
restituindo o imóvel no estado em que recebeu, ressalvadas as 
deteriorações do uso normal; (COTRATO DE ALUGUEL, 2017).

Relacionando as informações obtidas com o uso, a filiação estilística, o estado de 
preservação e a conservação das edificações inventariadas e seguindo a metodolo-
gia proposta por Panerai (2006) foram definidos 10 tipos, que reúnem exemplares 
com propriedades em comum. Com esses tipos em mãos, buscou-se agrupar 
aqueles que apresentavam a mesma problemática e se adequavam às possíveis 
intervenções genéricas, semelhante ao descrito por Rio e Alcantara (2013, s.p.) na 
experiência do Projeto Corredor Cultural, realizada no Rio de Janeiro. O estado de 
preservação e conservação foi determinante na formulação desses agrupamen-
tos, tendo em vista que uma edificação preservada e outra modificada devem ser 
tratadas de maneira distinta, assim como edificações em bom e mal estado de 
conservação, dando origem a três categorias: preservação, restauração e restau-
ração+reuso.
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MAPA 02: Categoria de proteção

FONTE: Elaboração própria

Na categoria “preservação” foram reunidas as edificações com seus aspectos 
arquitetônicos, ornamentais e estilísticos de suas fachadas em bom estado de 
conservação e preservação. Para “restauração” temos as edificações com seus as-
pectos arquitetônicos, ornamentais e estilísticos de suas fachadas degradados e 

que requerem um resgate de suas características originais, quando possível, ou 
a recuperação dos danos. Manteve-se a edificação fechada/sem uso isolada na 
categoria “restauração+reuso”, porque além da necessidade de reforma a mesma 
requer um novo uso.

5.  A VILA OPERÁRIA DA MINA BERJUÍ NA VISÃO DE 
SEUS MORADORES
Assim como os atributos arquitetônicos e urbanísticos da Mina Brejuí tem uma im-
portância histórico-cultural, os sujeitos que estabelecem uma relação de pertenci-
mento com esse lugar certificam sua posição como marco de uma sociedade e, 
portanto, são fundamentais no planejamento e proteção do sitio como um todo, e 
especialmente da Vila Operária. Inicialmente, procurou-se compreender a config-
uração familiar atual em Brejuí, tendo em vista que no passado já foi marcada por 
altas taxas de fecundidade e elevada média de habitantes por domicílio. Entre-
tanto, seguindo as estatísticas nacionais, houve uma redução da media familiar.  
As famílias são compostas, predominantemente, por até 4 integrantes. É comum 
encontrar mulheres com seus filhos residindo na Vila Operária da Mina Brejuí, 
enquanto os companheiros trabalham em outros estados (São Paulo, Goiás, Ma-
ranhão, entre outros). 

No que se refere á faixa etária, predomina o intervalo de 30-59 anos (62%), em-
bora a quantidade de idosos também seja representativa (32%). A renda também 
foi um aspecto levado em consideração e ajuda a nortear futuras intervenções 
em parceria com os inquilinos, adequando-as a faixa de renda dos mesmos.  A 
sistematização dos dados apontou para uma população de baixo poder aquisitivo, 
que possui um padrão de vida e de consumo restritos, sendo o valor do aluguel 
um fator atrativo por estar fixado em R$ 85,00 para a população em geral e em R$ 
75,00 para funcionários, valores muito abaixo da média da sede urbana. 

Sobre a relação dos moradores com a Mina Brejuí, foi visto o ano quando se fix-
aram na Vila Operária. Constatou-se que se tratava de uma ocupação recente, 
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predominantemente a partir dos anos 2000, embora ainda existissem moradores 
da época de maior desenvolvimento da Mina. Surpreendentemente, uma das 
moradoras, conhecida como D. Cícera Galega, está residindo em Brejuí desde sua 
inauguração, passando pelo processo de transição das barracas para as casas de 
alvenaria e representa grande fonte de conhecimento e de vida aos seus 93 anos 
de idade. 

Ainda que se trate de uma ocupação recente, quase a totalidade dos moradores 
tem algum vínculo com a Empresa, que exerce outros papeis, além de locador. 
Mais da metade desses inquilinos (56%) são descendentes de operários/fun-
cionários da mineração. Outra parcela significativa trabalha ou tem familiares que 
trabalham na empresa. Embora a produção seja reduzida, verifica-se a retirada de 
scheelita de 16/17 toneladas ao mês, persistindo a relação trabalho-moradia. Em 
menor escala estão os ex operários; trabalhadores que migraram das fazendas, 
também de posse do Dr. Tomaz Salustino; e outras poucas pessoas que não tem 
qualquer ligação com a Mina.

Quando indagados sobre os fatores que lhes fizeram permanecer ou se dirigir à 
Vila Operária, o trabalho desponta como a principal justificativa, seja como fun-
cionário, seja acompanhando familiares com o mesmo fim. Relações de parentes-
co também foram respostas recorrentes. Algumas pessoas nasceram e se criaram 
na Mina Brejuí e outras permanecem lá pelo convívio com os familiares. Embora 
estejam muito presentes no discurso dos moradores, apenas uma pequena quan-
tidade de pessoas respondeu que o valor do aluguel e a tranquilidade do lugar 
foram os fatores determinantes para a escolha de onde morar. 

O questionário foi finalizado com a pergunta sobre a intenção de se mudar, caso 
surgisse essa oportunidade, e 89% das pessoas responderam que não tem esse 
anseio. Esse dado evidenciou a identidade e apropriação de moradores com a 
Vila Operária. Os outros 11% não apontam aspectos negativos da Vila em si, mas 
guardam o desejo de retornar para suas cidades de origem ou concretizar o sonho 
da casa própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história da Mina Brejuí, desde o primeiro período de abundância na produção de 
minério até os dias atuais, se revela na Vila Operária do arruamento a arquitetura 
e representa um núcleo histórico de valor patrimonial que vai além de exemplares 
isoladamente classificados dentro de certo estilo arquitetônico. Órgãos como o 
IPHAN certificam a importância desses lugares e nas últimas décadas reconheceu 
como Patrimônio Cultural Brasileiro conjuntos urbanos construídos em períodos 
mais recentes, testemunhos do processo de industrialização pelo qual o país pas-
sou a partir do final do século XIX. 

Em termos espaciais, desde a consolidação da planta fabril da Mina Brejuí até o 
presente a maioria das edificações da Vila Operaria se manteve tal qual foram im-
plantadas  e a permanência do traçado inicial, inclusive sem pavimentação, revela 
que se trata de um sítio pouco alterado. No tocante às edificações, o esforço de 
registro demonstrou variabilidade estilística. Entre os 62 exemplares foram iden-
tificados nas fachadas elementos característicos do estilo eclético, do protomod-
erno e do moderno.  No estilo eclético destaca-se a utilização massiva dos arcos 
plenos e ornamentos discretos, possivelmente por se tratar de uma habitação 
operária. O estilo protomoderno foi observado em apenas um dos exemplares, 
no entanto o mesmo reúne diversos elementos representativos, dentre os quais 
sobressai a fachada chanfrada, a platibanda escalonada com elementos decorati-
vos geométricos e a marquise em concreto. Já as edificações com traços modern-
istas exibem platibanda reta, ausência de adornos, linhas diagonais e elementos 
vazados. 

Além de congregar atributos que fazem referência aos estilos arquitetônicos, o 
alto nível de conservação visto em Brejuí fortalece a importância de proteção 
desse lugar. Embora alguns exemplares tenham passado por alterações, princi-
palmente em relação a retirada da empena inclinada na vila A e B, nenhum deles 
chega a um nível de descaracterização, nem tampouco se distanciaram do contex-
to arquitetônico no qual estão inseridos. 
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Somente os atributos arquitetônico e urbanístico identificados já seriam fatores 
suficientes para mobilizar iniciativas de proteção legal da Vila Operaria da Mina 
Brejuí.  Todavia, o forte sentimento de pertencimento ao lugar, tanto por aqueles 
que ali residem quanto pelos ex-moradores, indicam a existência de uma con-
sciência e um desejo de proteção da Vila Operária. Identificou-se que os vínculos 
encontrados entre os moradores e o lugar permitiram a conservação das carac-
terísticas arquitetônicas e urbanísticas da Vila por uma população predominante-
mente de baixo poder aquisitivo. Enquanto os moradores da vila mantêm viva a 
história de Brejuí através das relações de parentesco e de amizade com os agentes 
ativos do auge da mineração, os ex-moradores espalhados pelo Brasil recorrem 
às redes sociais como um meio de proteção informal da memória e se reúnem 
virtualmente através do grupo no Facebook “Eu amo a Mina Brejuí”. 

Concluindo, constatou-se que a Vila Operária da Mina Brejuí possui atributos ar-
quitetônicos e urbanísticos de valor patrimonial, revelando aspectos naturais, ed-
ificados e sociais que se consolidam ao longo das décadas e que são capazes de 
fundamentar uma proposta de tombamento, garantindo assim o usufruto desse 
espaço com vocação histórica, educacional, turística e econômica para as futuras 
gerações. Além de atestar a relevância histórica da Vila Operária, espera-se com a 
difusão dos dados de pesquisa no presente artigo, contribuir para a proteção efe-
tiva desse patrimônio, através de uma ação abraçada e coordenada pelos próprios 
moradores.  
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RESUMO
O artigo apresenta a experiência de um plano de requalificação urbana para o 
Bairro Borboleta, localizado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, como parte de 
pesquisa junto à FAUUFJF e encaminhada como trabalho final de conclusão de curso. 
Através da investigação de sua formação inicial e de seu histórico de ocupações, 
assim como de seus atuais aspectos urbanísticos, paisagísticos e ambientais, o estudo 
buscou identificar as principais características positivas e negativas do bairro, para 
alinhar o interesse das demandas atuais dos moradores com a preservação das 
características locais, como sua paisagem natural, arquitetônica e urbana, e sua 
cultura. Portanto, foi escolhida a relação dos problemas urbanos contemporâneos 
e de suas repercussões na preservação da paisagem cultural como ponto de partida 
para o estudo e análise do objeto. Sendo escolhido como objeto de investigação, 
pesquisa e território da prática o Bairro Borboleta, pois a sua formação urbana, 
a preservação de sua paisagem e de seus vestígios arquitetônicos, traçam uma 
importante oportunidade de pesquisa sobre o histórico da cidade de Juiz de Fora, 
assim como demonstra os desafios do quadro atual da conservação urbana e 
cultural paisagística.

Palavras-chave: Borboleta, Juiz de Fora, preservação, paisagem cultural, 
requalificação urbana.



4618 4619

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

INTRODUÇÃO
O estudo sobre o Bairro Borboleta teve como objetivo levantar dados e infor-
mações necessários para a elaboração de soluções alternativas para os prob-
lemas urbanos contemporâneos, uma vez que estes se fazem tão presentes nas 
pequenas comunidades e geram consequências imediatas para todos os mora-
dores, e também, de suas repercussões na preservação da paisagem cultural. Tal 
estudo se vincula a pesquisa elaborada desde o ano de 2000, junto ao Núcleo de 
Pesquisa Urbanismo.mg/FAUUFJF (LIMA, 2000)[1]. Desde o ano 2000, a pesquisa 
tem estado com a população do bairro Borboleta, e realizado uma importante 
pesquisa acadêmica e de extensão, coletando dados e realizando diagnósticos das 
condições físico, ambientais, paisagísticas e arquitetônicas junto aos moradores. 
Atualmente, a pesquisa se encontra encaminhada através de Trabalho de Con-
clusão de Curso. Muitas das informações aqui apresentadas são as considerações 
das entrevistas com moradores do bairro, dos levantamentos fotográficos e doc-
umentais disponíveis.

O bairro Borboleta está localizado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Local-
izado a oeste entre as porções popularmente conhecidas como “Cidade Baixa”, o 
tradicional centro urbano e seus bairros adjacentes, e “Cidade Alta”, a região de 
ocupação do entorno do Bairro São Pedro, que também apresenta um históri-
co de formação semelhante, em Juiz de Fora, sendo o Borboleta, portanto, uma 
transição destas duas “cidades”. Tal conformidade física do bairro em relação ao 
seu entorno, gera um certo isolamento por configurar-se em fundo de vale e ter 
grandes porções de mata densa separando o Borboleta dos outros bairros.

Questões como  a degradação das áreas verdes remanescentes, assim como das 
características urbanas do sítio original, onde se instalaram as primeiras ocupações 

[1]  A pesquisa se coloca como continuidade de estudos e vincula-se ao grupo de pesquisa 

Urbanismo.mg/FAUUFJF, em Juiz de Fora, cujos trabalhos sobre o Urbanismo em Minas Gerais, 

estão vinculados à rede de pesquisa Urbanismo.br, com o apoio da CAPES, CNPq e FAPEMIG.

do bairro; o curso do córrego degradado; a descaracterização e recaracterização 
dos elementos históricos e arquitetônicos presentes no bairro; da desconsider-
ação e do descaso com o patrimônio cultural edificado e ambiental, fazem parte 
do cotidiano da grande maioria das cidades brasileiras e é resultado de aspec-
tos históricos, socioculturais e econômicos. A necessidade da preservação de sua 
paisagem cultural, por ser um bairro diretamente ligado à formação da cidade de 
Juiz de Fora, é evidenciada pelos problemas urbanos atuais do bairro, e a proposta 
de uma requalificação urbana se insere como uma alternativa possível para trazer 
qualidade de vida aos moradores, oferecendo espaços e serviços adequados para 
suas manifestações culturais, que justificam esta paisagem cultural e fazem parte 
do registro da cidade de Juiz de Fora.

JUIZ DE FORA E O BORBOLETA
As origens da ocupação do bairro Borboleta remontam ao processo de imigração 
desencadeado no Brasil em meados do século XIX até o início do século XX. O 
processo de imigração tinha como principais objetivos a obtenção de mão de 
obra especializada e o povoamento de regiões vazias, com a valorização de terras, 
que seriam ocupadas pelos imigrantes, imprescindível para o desenvolvimento 
econômico do país, uma vez que as bases escravocratas estavam abaladas com a 
proibição do tráfico de escravos africanos em 1850. Mesmo com a continuidade do 
tráfico intraprovincial a altos preços, a manutenção da mão de obra escrava não 
se manteria por muito tempo. Além disso, esta política de imigração não objetiva-
va apenas o desenvolvimento econômico, mas também, a intenção da construção 
de uma nação branca, através da importação do “imigrante ideal”, supostamente 
adequado para o trabalho agrícola. (Borges, 2000, p.92)

Em Juiz de Fora, a política de imigração teve reflexos através das iniciativas de 
Mariano Procópio Ferreira Lage. Este conseguiu empréstimos para a introdução 
de colonos na cidade, principalmente alemães, cujo objetivo inicial era conse-
guir mão-de-obra especializada para a construção da estrada União e Indústria, 
que ligava as cidades mineradoras de Minas Gerais aos portos do Rio de Janeiro, 
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inaugurada em 1861, e também formar uma colônia agrícola em Juiz de Fora, o 
que fazia parte do projeto de Dom Pedro II para desenvolver a economia agrícola 
em todo o país. (Borges, 2000, p. 90) Por Mariano Procópio ter conseguido em-
préstimos com o governo brasileiro para a construção da estrada, certas exigên-
cias contratuais deveriam ser cumpridas, como abaixo relatado pelo naturalista 
suíço-americano Louis Agassiz e sua esposa norte-americana Elizabeth Cary Agas-
siz, em seu livro Viagem ao Brasil (1938), quando visitaram a construção da Estrada 
União e Indústria a convite de Mariano Procópio:

“Por dinheiro nenhum, escravo pode ser empregado pela Companhia. Os 
trabalhadores são alemães ou portugueses. Assim exige um regulamento 
que se aplica a todos os trabalhos públicos de certa importância. Os 
contratos aprovados pelo Governo proíbem expressamente o emprego 
de escravos.”   (Agassiz, Louis & Agassiz, Elizabeth Cary. Viagem ao Brasil 
(1865-1866). 1938. p. 94)

Os primeiros alemães, contratados por Mariano Procópio, a chegarem à Juiz de 
Fora, em 1853, eram sete engenheiros especializados em estradas de rodagem 
macadamizada. (Stehling, 1979, p. 123). Em 1858, Juiz de Fora recebe 1.162 colo-
nos de origem alemã[2], segundo Stehling (1979, p. 116), tendo triplicado o núme-
ro de habitantes na então Cidade do Paraibuna, atual Juiz de Fora. Estes colonos 
possuíam pouca ou praticamente nenhuma escolaridade com profissões diversas, 
como agricultores, operários, pedreiros entre outros.   

Stehling (1979, p.83) cita os quatro principais motivos para a imigração de alemães 
para o Brasil, como: (i) a existência do regime feudal, com a intensa exploração do 
trabalho servil; (ii) a luta religiosa entre católicos e protestantes, que restringia a 
liberdade de crença; (iii) o grande índice de natalidade entre os camponeses e o 
consequente agravamento da situação de pobreza e fome; (iv) as falsas promes-
sas das agências e agentes colonizadores. Buscavam, assim, uma oportunidade de 
possuir a própria terra. Cabe destacar que a situação geral na Alemanha não era 

[2]  Neste artigo, os colonos serão referenciados por “alemães”, pois são de origem germânica, 

e assim reconhecidos pela população de Juiz de Fora, desde sua chegada. Entretanto, é de 

exatamente a mais ideal na época, levando muitos a optar pela chance de uma 
possível vida melhor em um outro país distante e pouco conhecido, como o Brasil, 
onde as incertezas do sucesso dominavam. Ainda durante a viagem, os futuros 
colonos se depararam com péssimas condições de alojamento e alimentação, e a 
desilusão se agravou com a chegada à cidade de Juiz de Fora, com os acampamen-
tos improvisados, terras improdutivas, miséria, epidemia de tifo e descumprimen-
to das promessas dos agentes colonizadores. (Ibidem, p. 87)

As terras onde os colonos foram assentados pertenciam à Mariano Procópio, e 
receberam o nome de Colônia Dom Pedro II, instalada definitivamente em 1858. O 
contrato original com o Governo previa a chegada de 100 famílias no primeiro ano, 
e nos dois anos seguintes, 1500 colonos. (Ibidem, p. 186) A Companhia foi então 
pressionada a concluir as construções das casas para os colonos nas Colônias de 
Baixo, de Cima e no Vilagem, de forma a solucionar o problema das más condições 
sanitárias dos colonos da Colônia Dom Pedro II. Esta, segundo Bastos (1991, p. 
69-70), estava dividida em duas categorias, a colônia agrícola, chamada de Colônia 
São Pedro, atrás do atual Morro do Cristo, na época conhecido como Morro do Im-
perador, e que hoje constitui parte do bairro São Pedro; e a colônia industrial, na 
época nomeada de Vilagem, e hoje constitui parte dos bairros Mariano Procópio e 
Fábrica.  Abaixo, há duas menções importantes sobre o processo de constituição 
do bairro Borboleta, que pode ser entendida como uma ocupação espontânea 
pelos próprios imigrantes das Colônias:

(...) Em meio caminho à Colônia de São Pedro, surgiu uma florescente 
área populacional, conhecida sob a designação de ‘Borboleta’, por 
iniciativa dos próprios alemães, pela necessidade de encurtar distâncias. 
” (Bastos, 1991, p. 70) 

conhecimento que, no ano em que os colonos chegaram à cidade, em 1858, a Alemanha não 

possuía as características políticas e geográficas conforme se conhece hoje, e a ideia de nação 

alemã ainda era incipiente. Muitos colonos vieram de outras regiões, que constituíam Estados 

germânicos, embora hoje se configurem como outras nações, como Áustria, norte da Itália, Suíça 

e Polônia. 
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“ (...) Iniciada em 1858, a colônia contava já em 30 de dezembro de 1860 
com uma população de 1.114 pessoas (508 homens e 636 mulheres), 
das quais 88 nascidas no Brasil. Êstes números compreendiam toda 
a Colônia Pedro II – a de cima, agrícola, que depois foi chamada de 
S. Pedro, e a de baixo, industrial, que se chamou Vilagem, surgindo 
entre uma e outra a Borboleta, povoação que floresceu com facilidade. 
(Oliveira, 1953, p. 49)

A ocupação das terras da Colônia Dom Pedro II se diverge entre autores, os colo-
nos foram assentados de acordo com suas funções, principalmente operárias, na 
construção da estrada, ou agrícolas, e ao longo dos anos a colônia foi se frag-
mentando, sendo conhecida por nomes diversos, e que atualmente estão relacio-
nados a bairros de Juiz de Fora. Mônica Ribeiro de Oliveira (1999) divide a colônia 
em três partes, sendo o Vilagem ligado especialmente aos trabalhadores da Com-
panhia União e Indústria de Mariano Procópio:

(...) colônia de cima; colônia do meio; colônia de baixo. Ainda foi criado 
um bairro mais próximo ao centro, de nome Vilagem, onde residiam os 
trabalhadores braçais e operários ligados à companhia. A Vilagem era 
o ponto de contato dos colonos com os moradores da cidade e seria 
através dela que, mais tarde, os colonos abandonariam seus prazos e se 
concentrariam próximos à zona urbana. (Oliveira, Mônica R. de, 1991, p. 
68.)

Portanto, conclui-se que a Colônia de Baixo (atual bairro Morro da Glória), juntam-
ente com a Vilagem (atual bairro Fábrica e parte do Mariano Procópio), eram des-
tinados aos colonos ligados ao trabalho da construção da estrada pela Companhia 
União e Indústria, e que a Colônia de Cima (atual bairro São Pedro) era destinada 
à produção agrícola. A formação do bairro Borboleta, conhecido como Colônia do 
Meio, se deu de forma espontânea, devido às dificuldades que surgiram ao longo 
dos anos de se construir a estrada que ligava a Colônia de Baixo à de Cima. Entre-
tanto, não é possível concluir de forma precisa em que ano a ocupação ocorreu, 
mas segundo as pesquisas de Stehling sobre os prazos, entendidos como lotes 
individuais da grande gleba da colônia, vendidos em prestações aos colonos, esti-

ma-se que ela não demorou muito para acontecer após a chegada dos mesmos. 
No Mapa de Prazos, demarcados pelo engenheiro alemão Dr. Mynssen, em 1859, 
já há menção à Colônia do Meio, conforme transcrito abaixo: 

“Pela numeração existente no mapa dos Prazos da colônia, podemos 
verificar que ela era assim dividida: 

1o - Do prazo no 1 ao no 40 - Colônia de ‘Baixo’;

2o - Do prazo no 101 ao no 138 - Colônia do ‘Meio’;

3o - Do prazo no 201 em diante - Colônia de ‘Cima’;

4o - Da Estação Rio Novo pela estrada do Paraibuna era a ‘Vilagem’, 
local onde residiam os artífices e vários trabalhadores braçais. (...)” 
(Stehling, 1979, p. 195)

A colônia foi durante dezoito anos reduto dos imigrantes alemães, tendo estes 
se dedicado ao trabalho operário da construção da Estrada União e Indústria e 
ao trabalho agrícola, desenvolvendo suas próprias plantações, comercializando 
produtos no centro urbano para complementar a renda. Pois,  os salários dos 
trabalhadores livres tinham como referência a carga de trabalho escravo, e vale 
ressaltar que os imigrantes e os brasileiros que trabalharam na Companhia União 
e Indústria vivenciaram um cotidiano de brutalidades muito semelhante ao mod-
elo escravista, vigente no país até 1888, segundo Lamas e Oliveira (2007). Além do 
tratamento sub-humano a que os trabalhadores alemães estavam submetidos, 
a improdutividade da terra acabaria levando ao fracasso da colônia como pro-
dutora agrícola, informação que é confirmada por Bastos (1991, p.86), quando 
este destaca o sucesso das iniciativas industriais dos colonos situados próximos à 
área urbana de Juiz de Fora, enquanto que a colônia agrícola do São Pedro, o que 
inclui a Colônia do Meio, o Borboleta, tinha dificuldades em produzir e vender. 
Tal situação levou muitos imigrantes alemães e descendentes a atuar no comér-
cio e na prestação de serviços da área urbana de Juiz de Fora, contribuindo sig-
nificativamente com o desenvolvimento econômico da cidade, juntamente com 
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os imigrantes italianos, sírios, libaneses e juiz-foranos em geral, e este processo 
foi intensificado com o fim oficial da Companhia União e Indústria, em 1876, e a 
extinção oficial da Colônia Dom Pedro II, em 1885. (Gasparetto, 2014, p.62-63) Se-
gundo Lima e Portes (2000), tal fenomeno ocorreu, pois havia falta de incentivos 
para a produção agrícola e ausencia de mercado para os produtos produzidos 
pelos imigrantes alemães, e que somado às dificuldades em relação ao idioma, 
costumes, religião e o trato da terra, foi considerável o abandono das roças pela 
região central, onde se concentravam as indútrias e seus operários. 

Desta forma, a locomoção para a região mais urbanizada da cidade, o Centro, pode 
ser interpretada como uma estratégia de sobrevivência dos colonos. Entretanto, 
tal possibilidade estava relacionada aos que possuíam algum conhecimento técni-
co específico, como pintores, artesãos, pedreiros, entre outros. (Gasparetto, 2014, 
p. 99). Aqueles que viviam exclusivamente do trabalho na terra, os residentes das 
Colônias de Cima e do Meio, não usufruíram da mobilidade social na mesma in-
tensidade, e o contato com o meio urbanizado da época foi mais reduzido. (Bas-
tos, 1991, p. 86) A mobilidade social alcançada pelos colonos e descendentes que 
residiam na Colônia de Baixo é confirmada por Genovez (1998, p.21), quando este 
destaca a importância comercial e econômica de empreendimentos destes, situa-
dos na Rua Bernardo Mascarenhas, no atual bairro Fábrica, conhecida como Rua 
da Colônia na época,  como por exemplo a fábrica de cerveja de José Weiss, inau-
gurada em 15 de setembro de 1879, e o antigo Curtume Krambeck, instalado em 
1880 por Dietleb Krambeck, destruído em 1921 por um incêndio. 

BORBOLETA: HISTÓRICOS DE OCUPAÇÃO
Através dos diversos indícios deixados nas construções e na história de seus de-
scendentes, e do contexto aqui apresentado anteriormente, é possível ter uma 
dimensão melhor da contribuição dos imigrantes alemães para a industrialização 
e urbanização da cidade de Juiz de Fora na transição do século XIX para o século 
XX, segundo Lima e Portes (2000). É conhecido pela população juiz-forana, que 
o bairro foi um pacato reduto dos imigrantes alemães e seus descentes durante 

muitas décadas, não tendo o bairro sofrido alterações drásticas, como a inten-
sa verticalização de muitos outros bairros juiz-foranos, sendo possível ainda, nos 
dias de hoje, encontrar algumas famílias descendentes residindo no bairro, e al-
guns poucos remanescentes arquitetônicos das edificações da Colônia. A área que 
abrigou as primeiras edificações no bairro Borboleta apresenta conformação de 
vale em “ribeirão lindeiro” e segue o trajeto da via principal, atual rua Júlio Menini. 
Essa área é onde, posteriormente, foi edificada a igreja de São Vicente de Paula. 
O traçado delineado não segue um ordenamento geométrico, mas com as vias 
adaptadas ao sítio. Ainda hoje, é possível encontrar algumas poucas casas com 
estas características pelo bairro Borboleta. 

Até a década de 1950, é possível observar, através de fotografias do bairro, que 
o padrão de ocupação não se diferenciou muito daquele realizado pelos colonos 
iniciais. O padrão das residências de um pavimento, telhado em duas águas e 
alvenaria de tijolos aparentes das edificações construídas pela Companhia União 
e Indústria para os colonos se manteve e foi de certa forma sendo replicado, sen-
do as novas construções adequadas aos estilos arquitetônicos da época. Grande 
parte das edificações remanescentes apresentam descaracterização generalizada, 
principalmente dos telhados, das aberturas e dos revestimentos das fachadas. 
Porém, ainda é possível encontrar fachadas com revestimento cerâmico e em pe-
dra, localizadas principalmente no eixo de ocupação original do bairro, compreen-
dido pelas ruas Tenente Paulo Maria, Irmão Menrado e Josefina Lawall Surerus. 

O bairro tem predominância residencial de arquitetura modesta, com pequenos 
comércios locais e igrejas independentes, devido à distância do centro urbano, 
por sua topografia, acessos e localização geográfica. Aqueles estabelecidos na 
Colônia do Meio (Borboleta) e na de Cima (São Pedro) viviam do sustento da pro-
dução agrícola, muitas vezes insuficiente, e da lavagem de roupa das famílias mais 
abastadas no córrego do bairro realizada pelas mulheres, conforme relatado por 
muitos moradores do bairro, conforme presente no depoimento de José Roberto 
Dilly para o livro Outras Memórias Possíveis (FUNALFA, 2016, p.61). Portanto, é de 
conhecimento da população de cidade, que durante muitas décadas, os mora-
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dores do Borboleta, descendentes dos colonos, viveram em condições significa-
tivas de vulnerabilidade socioeconômica, não tendo por muito tempo acesso às 
infraestruturas urbanas mínimas, como transporte público, calçamento das vias, 
esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, entre outros. Esta infor-
mação é confirmada no depoimento de Vicente de Paulo Clemente, (FUNALFA, 
2016, p. 226) morador que nasceu no bairro em 1945, que relata que por muitos 
anos de sua juventude o Borboleta foi um bairro sem recursos de infraestrutura 
pública. 

Outra informação importante, presente no mesmo depoimento de Vicente de 
Paulo Clemente (FUNALFA, 2016, p. 243), é a da inauguração do Cine-Theatro para 
Todos, no bairro Borboleta, em 1949. Idealizado pelo descendente dos colonos, 
Carlos Mitterhofer, e pelo italiano Arlindo Dilon, esteve presente na rua posterior 
à da Igreja São Vicente de Paulo, até 1976. Atualmente, a principal reclamação 
dos moradores é a falta de espaços públicos e de lazer, que são muito escassos e 
insuficientes para a demanda de um bairro extenso. 

A partir da década de 1960 é possível relatar ocupações espontâneas informais, 
principalmente nas encostas mais afastadas do bairro. É possível depreender esta 
data para estas ocupações através de relatos dos moradores, como por exemplo, 
a ocupação conhecida como Travessa, cuja entrada está localizada na rua José 
Lourenço, e está presente no bairro há mais de 50 anos. É possível reconhecer no 
bairro Borboleta, um complexo habitacional da década de 1970 promovido pelo 
Banco Nacional de Habitação[3], que coordenava as políticas habitacionais brasile-
iras durante o Regime Militar. Localizado em uma das altas encostas à oeste do 

[3]  O Banco Nacional de Habitação foi criado em 1964 pelo Regime Militar, instituído no mesmo 

ano, com o objetivo de dinamizar a economia nacional e garantir o apoio político da população 

que se configurava no déficit habitacional da época. Foi o único órgão responsável por uma 

política nacional da habitação durante o regime. In: MEDEIROS, Sara Raquel Fernandes Queiroz de. 

BNH: outras perspectivas. Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/cnpp/pgs/anais/Artigos%20

REVISADOS/BNH,%20outra%20pespectiva.pdf. > Acesso em: 21 novembro de 2017. 

bairro, ao longo da Rua Humberto Menini, apresenta reboco com pintura, porém 
com marcas do tempo e deterioração. 

Outra área do bairro que apresenta histórico de ocupação recente no bairro Bor-
boleta é a região dos “Sem Terra”, localizada entre as ruas Paulo Maria Delage, Eu-
rico Cunha e Pedro van der Pall. Ocupada aproximadamente há 20 a 25 anos, de 
acordo com relatos dos moradores, apresenta ruas não pavimentadas com pre-
sença de esgoto a céu aberto, falta de calçamento, exposição de resíduos sólidos, 
falta de esgotamento adequado, e padrão de fachadas com reboco sem pintura 
e chapiscos. Esta região configura-se como área de risco médio à alto para desli-
zamento de terras e enchentes, segundo levantamentos da Prefeitura de Juiz de 
Fora. Muitas destas residências não estão em situação de regularização fundiária. 

Construções recentes, realizadas nos últimos dez anos, podem ser facilmente en-
contradas pelo bairro. Elas já apresentam maior número de pavimentos, entre 
cinco a dez, enquanto as casas anteriores a este período, apresentam até três 
pavimentos, salvo poucas exceções, como o conjunto habitacional do BHN. Es-
tas edificações recentes apresentam características construtivas destoantes do já 
habitual do bairro. Estas características são interpretadas pelos moradores como 
“nocivas” às ao bairro, uma vez que estas trarão novos moradores e, portanto, 
mais automóveis para a precária infraestrutura de mobilidade urbana, além do 
impacto ambiental gerado na paisagem. 

ESTADO DA ARTE
Para o levantamento do Estado da Arte do bairro Borboleta, foram analisados 
diversos documentos em que havia alguma citação deste, como os planos es-
tratégicos/setoriais municipais, os planos diretores, relatórios da Defesa Civil e os 
decretos de tombamento e registro do município. As questões mais urgentes para 
a compreensão dos problemas urbanos que afligem o bairro, estão mencionados, 
com destaque para as questões ambientais e paisagísticas, patrimonio cultural e 
habitacional. 



4628 4629

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Os problemas ambientais do bairro relativos ao saneamento e riscos aparecem 
setorizados e coincidem com as áreas de ocupação espontânea irregular. Os 
maiores problemas são a presença de esgoto à céu aberto, fala dligação com a 
rede pública de água e esgoto, encostas com riscos de erosão e situação de ris-
co iminente, nos quais 269 famílias estão sujeitas. E a situação fundiária destas 
famílias também não está regularizada, dificultando o acesso às melhorias e per-
petuando o estado de vulnerabilidade destas. (PJF. PSB. 2013. p. 19) É importante 
notar que muitos dos bairros da região oeste apresentam os mesmos problemas, 
principalmente no tocante à disposição do esgotamento, sendo jogado nos cór-
regos da região, como o São Pedro e consequentemente no córrego do Borboleta, 
conformando um problema generalizado de poluição das águas e precariedade 
das condições ambientais e sanitárias para a população.

A paisagem do bairro Borboleta é marcante desde o início da sua entrada, devido 
à presença do córrego, das altas encostas cobertas por matas nativas, e pelas ed-
ificações da ocupação original remanescentes. Entretanto, a passagem do tempo 
se faz notar na paisagem de forma igualmente marcante. O curso do córrego está 
poluído, tornando sua presença desagradável devido ao mau cheiro e à presença 
de esgoto e lixo no seu leito e margens. As encostas cobertas pela mata também 
possuem a presença de diversos resíduos, e é possível notar o desmatamento que 
vem ocorrendo para a implantação de novos empreendimentos. As casas velhas, 
que datam desde a ocupação inicial, estão, em sua maioria, descaracterizadas, 
remodeladas sem o cuidado necessário, e abandonadas. Ao mesmo tempo, novas 
edificações pastiche destas arquiteturas de outro tempo são copiadas sem reflex-
ão crítica, para se construir uma identidade de uma comunidade de imigração 
alemã para fins turísticos economicamente viáveis. Outro ponto levantado, at-
ravés das visitas e por entrevistas feitas com moradores, foi a inexistência de uma 
área estruturada para a realização da tão tradicional Festa Alemã, que acontece 
anualmente no Bairro. O que é uma consequencia da falta generalizada de es-
paços públicos livres, de lazer e verdes. 

O bairro Borboleta apresenta dois patrimônios tombados, o monumento Marco 
Comemorativo dos 100 anos da Imigração Alemã, de 1958 (FUNALFA, 2017), e uma 
casa remanescente da Colônia Dom Pedro II, localizada na Rua Tenente Paulo Ma-
ria Delage, número 930 (FUNALFA, 2017). Há também, um bem cultural registrado, 
o Pão Alemão (FUNALFA, 2017). Entretanto, estes se configuram no esquecimen-
to e no abandono, à exceção do Pão Alemão, por se tratar de um bem cultural 
imaterial. O marco está presente na entrada do bairro, pela rua Júlio Menini, em 
uma rotatória para veículos, chamada de Praça do Imigrante Alemão. Porém, sem 
condições favoráveis de acesso, devido ao intenso fluxo de automóveis, ônibus e 
caminhões, e sem infraestrutura adequada para se estar no local, fazendo com 
que muitos da cidade e a própria população do bairro desconheçam o monu-
mento. A edificação tombada encontra-se em estado avançado de arruinamento. 
O Pão Alemão é facilmente encontrado no comércio local, e é reconhecido pelo 
bairro e pela cidade. 

Atualmente, o bairro encontra-se em processo de resgate cultural do legado dos 
imigrantes alemães, através de iniciativas da atual Associação Cultural e Recreati-
va Brasil-Alemanha, antiga Fundação do Centro Folclórico Teuto-Brasileiro, fun-
dada em 27 de agosto de 1967, responsável pela instituição da Festa Alemã do 
Borboleta, iniciada no ano de 1969, mais de cem anos após o inicio do proces-
so migratório. Cervejarias tem se instalado no bairro e nos arredores na “Cidade 
Alta”, fazendo de Juiz de Fora uma cidade conhecida no ramo cervejeiro, mas estas 
não são as mesmas cervejarias fundadas pelos imigrantes e descendentes de an-
tes. Nesse contexto, pode-se depreender que este fenômeno de resgate cultural, 
é na verdade, fruto de uma “tradição inventada”  (Hobsbawm, 1984, p.9-23) – uma 
vez que as danças e as músicas, entre outros elementos culturais, não faziam 
verdadeiramente parte da(s) cultura(s)/identidade(s) dos imigrantes alemães que 
vieram em 1858, sendo necessário buscar informações de outros locais, onde a 
reminiscência da cultura alemã é mais forte, para a montagem das apresentações, 
conforme relatado por moradores ativos na Associação Cultural Recreativa Bra-
sil-Alemanha do Borboleta. 
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REQUALIFICAÇÃO URBANA: POSSIBILIDADES
Pretende-se discernir o conceito da requalificação urbana, tendo como principal 
base teórica o artigo de Graça Moreira, Requalificação Urbana – Alguns Conceitos 
Básicos (2007), em que a autora traz um compilado de ideias recentes sobre os 
termos associados à requalificação urbana, como reabilitação urbana, reanimação 
ou revitalização urbana, recuperação urbana e renovação urbana, e são analisa-
dos através das melhorias das características físicas dos espaços e seus impactos 
sociais. 

O termo Requalificação Urbana é recente nas discussões sobre planejamento e 
gestão urbanas, sendo uma das possibilidades de projeto para trazer qualidade 
à um espaço urbano. O termo tem suas primeiras menções na Inglaterra, na dé-
cada de 1980, em que a palavra regeneration é traduzida, neste contexto, como 
requalificação ou regeneração, também considerado equivalente à revitalization, 
neighbourhood renewal, rehabilitation e renovation, normalmente aplicado às zo-
nas centrais das cidades, e também, zonas portuárias (Palen e London, 1984 apud 
Moreira, 2007, p. 118). 

O conceito de requalificação urbana compreende as alterações ocorridas de for-
ma integrada em uma determinada área urbana, cujas características estão em 
transição devido a um processo de declínio das qualidades desta área. (Morei-
ra, 2007, p. 120). Ainda segundo Moreira (2007), esta retomada das qualidades 
abrange aspectos econômicos, sociais, ambientais e físicos. Estas qualidades em 
declínio podem ser interpretadas como questões que constituem o conceito de 
urbanidade como um todo, abrangendo a diversidade de usos e de população 
e acesso à plena mobilidade e possibilidades do meio urbano. Tal conceito é re-
forçado por Ferreira, Lucas e Gato (1999; p. 208 apud Moreira, 2007, p. 124), quan-
do os autores afirmam que requalificação urbana é um: 

“processo social e político de intervenção no território, que visa 
essencialmente (re) criar qualidade de vida urbana, através de uma 

maior equidade nas formas de produção (urbana), de um acentuado 
equilíbrio no uso e ocupação dos espaços e na própria capacidade 
criativa e de inovação dos agentes envolvidos nesses processos”. 
(Ferreira, Lucas e Gato, 1999; p. 208 apud Moreira, 2007, p. 124)

Os aspectos econômicos da requalificação urbana devem possibilitar condições 
para a sustentação de uma atividade econômica rentável, incluindo também 
desenvolvimento de projetos que proporcionem emprego aos moradores da área, 
sendo estes incluídos no tecido produtivo local. (Idem, p. 120). Os aspectos sociais 
visam integrar socialmente toda a população situada nesta área, não permitindo 
a exclusão de grupos socioeconomicamente mais vulneráveis, que não apresenta 
os mesmos níveis de escolaridade e não integram plenamente o mercado de tra-
balho. 

Desta forma, pode-se perceber que o processo de requalificação urbana de uma 
determinada área apresenta tendências para segregar, ou até mesmo expulsar, 
moradores em situação de vulnerabilidade socioeconômica, caso estes aspectos 
econômicos e sociais do planejamento, da gestão e do projeto não envolvam a 
autossuficiência econômica desta comunidade. Portanto, os aspectos econômicos 
e sociais da requalificação urbana desempenham um papel importante para a 
manutenção do espaço urbano para moradores daquela comunidade, e não de-
vem ser negligenciados no processo de elaboração do planejamento, do projeto e 
posteriormente, da gestão destes espaços. 

O aspecto ambiental da requalificação urbana é de extrema importância, uma vez 
que leva em consideração a percepção que a própria população do local e a pop-
ulação da cidade tem sobre aquela área, e logo, sobre o seu comportamento nela. 
(Moreira, 2007, p. 121) Quando as condições ambientais são salubres e agradáveis 
aos sentidos humanos, os usuários deste espaço tendem a conservá-lo, contribu-
indo com a qualidade de vida do espaço. A qualidade de vida do espaço também 
é um dos objetivos da requalificação urbana, e questões como a abrangência das 
infraestruturas urbanas, como qualidade da água ofertada, sistemas de esgota-
mento, eletricidade, entre outros, são determinantes na qualidade de vida para 



4632 4633

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

as pessoas. Entretanto, quando estas condições não são agradáveis, os usuários 
apresentam um comportamento adverso em relação à conservação e à limpe-
za daquele local. Por fim, o aspecto físico, que também pode ser compreendido 
como de imagem, considera os aspectos morfológicos da arquitetura, paisagem e 
desenho urbano. 

Moreira (2007) conclui que não há um conceito único e amplamente aceito para 
a requalificação urbana, entretanto, conforme os autores citados em seu artigo, a 
premissa do conceito abrange a recuperação econômica, com aumento da oferta 
de trabalho para a população local e sua consequente melhoria de vida; melhoria 
das condições físicas e ambientais dos espaços públicos e das habitações, e o seu 
impacto na imagem que aquele local passa para a população geral, e ainda a qual-
idade ambiental e de sustentabilidade. 

CONCLUSÃO
Através do que foi apresentado, pode-se concluir que os elementos da cultura  
alemã e que remontam as primeiras ocupações do bairro estão presentes princi-
palmente na memória dos habitantes do bairro e no desejo de resgatarem suas 
tradições e costumes do que na arquitetura dos edifícios ou na própria estrutura 
urbana que o bairro apresenta, uma vez que no momento, elas se encontram 
descaracterizadas, abandonadas e insuficientes. Desta forma, as considerações 
acima apontadas para o conceito de requalificação urbana demonstram que este 
se configura como uma possibilidade plausível em termos de planejamento, pro-
jeto e gestão para trazer qualidades, que se configuram em declínio, de uma certa 
área, neste caso o bairro Borboleta. 

Refazer os espaços, implícito nas ocupações urbanas, é, na verdade, um apropri-
ar-se de locais e transformá-los em lugares. Nestas apropriações sobre os locais, 
interferem traços culturais específicos. Ao tornar próprios determinados locais 
das cidades, os habitantes, enquanto comunidade, transformam estes locais espe-
cíficos em lugares simbólicos. Os lugares de convívio, então, onde se desenvolvem 

relações de toda natureza - trocas por assim dizer - se convertem em um mundo 
de revelações simbólicas. Como espaços físicos - visíveis e materiais - apropriados 
pelos cidadãos, estes lugares, com os significados ali construídos, representam o 
suporte para as socializações - visíveis e invisíveis:  sensoriais antes de tudo. A com-
preensão dos problemas urbanos não pode ser desvinculada de uma análise sobre 
as especificidades das ocupações na cidade. Pensar a cidade em que vivemos, na 
perspectiva aqui esboçada, permite uma compreensão mais abrangente de como 
se articulam as suas ocupações e de como estas ocupações, como apropriações 
de territórios, fazem parte da construção da memória social do lugar. Isso permite 
e provoca repensar os espaços construídos na cidade, tendo em vista os grupos e 
os seus territórios carregados de significados e conteúdo. Permite, também, com-
preender melhor a diversidade que se revela nestes espaços, como reflexos dos 
múltiplos horizontes históricos. Este repensar a cidade implica um olhar criterioso 
sobre o presente, sem perder de vista o passado, para que possamos arriscar pro-
jeções sobre o futuro. Afinal, a consideração da experiência acumulada permite 
reavaliar as soluções possíveis. A gestão participativa, uma experiência nova, no 
que se refere à administração pública da cidade, agora definida por lei no papel, 
depende de uma efetiva mobilização da sociedade na luta por ideais democráticos 
e para, quem sabe, fazer da urbe algo mais próximo da polis. Nesta perspectiva 
de trabalho pretende-se desenvolver a proposta de reabilitação urbana do bairro 
Borboleta. A intervenção urbanística busca a requalificação desta área da cidade 
potencializando os seus valores histórico-culturais e socioeconômicos de maneira 
integrada com as políticas urbanas do Município. O que pretendemos é a estru-
turação de diretrizes que possibilitem o desenvolvimento urbano qualificado do 
bairro, além da consolidação desta área como um polo turístico para a cidade, por 
meio de instrumentos e incentivos urbanísticos, além da realização de ações dire-
cionadas para a recuperação e a melhor adequação das áreas públicas. 
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RESUMO
O sociólogo Pierre Bourdieu, ao analisar os modos de vida dos indivíduos e as 
relações sociais que emergem das sociedades, cunhou dois conceitos centrais: 
habitus e campo. Habitus é uma construção subjetiva e, portanto, não é algo que o 
indivíduo possa apreender, apresentando-se, assim, como um advento de práticas 
sociais (Bourdieu, 2011). O campo se constitui como um espaço de forças e/ou de luta 
determinado pelos indivíduos que a ele pertencem e pelos desdobramentos das ações 
relacionadas aos capitais econômicos, culturais, sociais e simbólicos. Nesse contexto, 
sob a luz da teoria de Bourdieu, pretende-se evocar a noção de capital cultural 
para se refletir sobre o contexto em que se inserem os museus – instituição sem fins 
lucrativos, provedora de educação informal, formação pessoal e lazer (Suano, 1989) 
–, suas ações e os imaginários que os cercam. Esse ensaio se apoia na pesquisa que 
Bourdieu realizou em museus europeus, que consta de seu livro “O amor pela arte” 
(2007), para discutir os museus como espaços elitistas. Bourdieu constatou que o 
público frequentador de museus na Europa era predominantemente escolarizado, 
com altas condições de renda, e dotado de capital cultural, conhecimento simbólico 
para “consumir as exposições” (Bourdieu, 2007). Cabe ressaltar que o sociólogo foi 
criticado por diversos autores por inferir que os indivíduos sem escolaridade e de 
classes econômicas baixas não participam desses espaços por se “auto excluírem”, 
deixando de lado fatores imprescindíveis para a construção dessa realidade. 
Contudo, observa-se que, na contemporaneidade, o imaginário do museu como 
lugar de cultura elitista ainda perdura. Esse imaginário pode gerar no público – real 
ou potencial – a sensação de hostilidade e de não acolhida por parte da instituição 
“museu”. É no bojo dessa discussão que Godoy (2017) tratará do que chamou 
de “museus hostis”. A autora aponta que a hostilidade é um dos elementos que 
compõem a hospitalidade, tema que dialoga com parte do presente ensaio. Assim, 
ao se recuperar os conceitos de campo, habitus e capital cultural, de Bourdieu, 
procura-se relacioná-los com o acesso às instituições museológicas, a hospitalidade 
e a hostilidade que delas decorrem. Quanto à metodologia empregada, apresenta-se 
revisão da literatura sobre tais conceitos criados por Bourdieu, bem como aspectos 
centrais das áreas da Museologia, do Turismo e da Hospitalidade. A desconstrução 
do imaginário sobre museus como espaços exclusivos evidencia novas formas de ser 
museu por meio de ações que subvertem a noção de espaços elitistas.

Palavras-chave: Museus; capital cultural; hospitalidade; turismo; patrimônio urbano.
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Introdução
Entende-se por museus, espaços “[...] sem fins lucrativos, com vistas a coletar, con-
servar, estudar, explorar de várias maneiras e basicamente, exibir para educação 
e lazer, produtos da ação cultural humana” (Suano, 1986, p. 9, grifo nosso). De 
acordo com o conceito apresentado por Suano (1986), nota-se que a definição de 
museus perpassa a concepção única de espaços de fruição e deleite, elucidando 
assim, o caráter educacional arraigado nessas instituições. No entanto, a origem 
do que se conhece como museu, nada tem a ver com seu conceito na pós-moderni-
dade[1], pois sua função principal era preservar acervos que remontavam períodos 
históricos, promovendo assim, narrativas a respeito da história dos povos. 

No que tange o acesso às instituições museológicas, percebe-se um movimento 
anterior à Revolução Francesa em que os museus são abertos ao público de cat-
egoria nobre, escolarizada e aos jovens em formação com a finalidade de estudo, 
excluindo-se assim, a parcela pobre da população. Nesse período, o espaço mu-
seu não era tratado como um lugar de lazer - elemento presente na definição de 
Suano (1986) -, e, portanto, os indivíduos das classes baixas e sem escolaridade 
não possuíam acesso a esses lugares considerados “elitizados”. 

Baseando-se na origem da abertura dos museus a um público seletivo e na pesqui-
sa sobre o “não público” de museus – isto é, o público que não frequenta institu-
ições museais -, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (2011) em Brasília 
(Distrito Federal), observou-se que dentro de um grupo de entrevistados que 
ganha menos de 1 salário mínimo, 93,1% não frequenta museus. Além do aspecto 

[1]  O conceito de museu como uma instituição aberta ao público com interesses 
diversos, podendo-se citar: motivações educacionais, de lazer, turismo, dentre outras. 
Nesse contexto, John Urry discute em sua obra “O olhar do turista” (2001) a relação 
entre museus e pós-modernidade. Para o autor, essa relação se deu após a abertura 
dos museus para o público em geral, tal como ocorreu com o Palácio do Louvre, em 
Paris, na França. 

renda econômica, de acordo com a pesquisa, observa-se que o público com nen-
huma ou pouca escolaridade não frequenta ou frequenta pouco esses espaços.

[...] Considerando total de pessoas analfabetas (7), 100% delas não 
frequentam museus. Das pessoas que têm ensino fundamental 
incompleto (166), 93,4% delas não frequentam 14 museus. Das que 
têm ensino fundamental completo (80), 87,5% delas não frequentam 
museus. Das que têm ensino médio incompleto (99), 86,9% delas não 
frequentam museus. Das que têm ensino médio completo (332), 85,5% 
delas não frequentam museus. Das que têm ensino superior incompleto 
(194), 69,1% delas não frequentam museus. Das que têm ensino 
superior completo (206), 59,7% delas não frequentam museus. Das que 
têm pós-graduação (116), 52,6% delas não frequentam museus (BRASIL. 
Instituto Brasileiro de Museus, 2012, p. 14).

Embora a pesquisa do IBRAM mostre-se desatualizada, com base em observações 
diretas constatou-se que esse cenário pouco tem se modificado. Se, como foi 
observado anteriormente, na pós-modernidade os museus são considerados es-
paços de lazer e de educação informal (Suano, 1986), isso deveria indicar a pre-
sença de um espaço plural constituído por indivíduos de várias classes sociais e 
níveis escolares. Entretanto, há uma permanência no imaginário social coletivo a 
respeito por parte do “não público” de museus, ao idealizar que há a necessidade 
de possuir meios simbólicos para, em primeira instância, entrar nas instituições 
museológicas, e, em segunda, usufruir desses espaços (Brasil. Instituto Brasileiro 
de Museus, 2012).

Desse modo, o artigo apoia-se no conceito de capital cultural elaborado pelo so-
ciólogo Pierre Bourdieu (2011) que se dedicou a estudar as relações sociais em 
contextos diversos. Em uma de suas pesquisas realizada nos museus de arte euro-
peus, que originou o ensaio “O amor pela arte” publicado em 1984, o autor consta-
tou que o capital cultural é um determinante no processo de interpretação e com-
preensão das exposições de arte. Trata-se de um conhecimento simbólico detido 
apenas por indivíduos escolarizados e, por sua vez, com alta renda econômica. O 
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que apresenta relação com o surgimento dos museus – a ser discutido a posteriori 
– e com o desenvolvimento do turismo. 

Para Bourdieu (1984) conforme afirma Godoy (2017), a discussão sobre o con-
sumo das artes pela elite se dá em função da detenção do capital cultural e, para 
o sociólogo, os indivíduos de classes mais baixas não são excluídos do processo, 
mas sim, se “auto excluem”, desconsiderando assim, em sua abordagem, fatores 
econômicos, políticos e sociais que inibem o acesso desses indivíduos a esses es-
paços. Desse modo, isso deveria suscitar uma reflexão crítica a respeito do caráter 
exclusivo que habita essa premissa, pois assim como aponta Godoy, o autor afir-
ma que “[...] tal privilégio [o capital cultural] deve-se a um caráter de legitimidade, 
não de exclusão” (Godoy, 2017, p. 276).  

 No bojo dessas discussões encontra-se ainda outra questão determinante no pro-
cesso de exclusão: de que modo os museus se propõem a receber o público que 
se excluí por não se sentir pertencente ao espaço museal? Nesse aspecto, pode-se 
debruçar sobre dois pontos cruciais que se relacionam à acolhida desse visitante: 
a hospitalidade ou a hostilidade. 

Nesse contexto, este artigo pretende promover um diálogo entre os conceitos de 
habitus, campo e capital cultural de Bourdieu e o acesso às instituições museológi-
cas. Para tanto, buscou-se também elencar ações realizadas pelos museus do Es-
tado do Rio de Janeiro que subvertem a noção da necessidade de capital cultural 
como requisito prévio ao acesso a esses espaços, avaliando os aspectos de hospi-
talidade e hostilidade que decorrem desse processo. 

A metodologia desse ensaio foi divida em duas partes. A primeira conta com uma 
revisão de literatura realizada em livros e periódicos que tratam dos campos disci-
plinares abordados nesse trabalho, tais como: Sociologia, Museologia e Hospital-
idade. A segunda parte corresponde à análise de ações promovidas por museus 
para subverter a noção de espaço elitista. Para este levantamento, foram realiza-
das visitas regulares a museus do Estado do Rio de Janeiro, utilizando a técnica da 
observação direta.

Nesse sentido, o presente artigo foi dividido em cinco seções, dentre as quais a 
primeira apresenta a introdução do que será estudado; a segunda busca oferecer 
um aporte teórico sobre os conceitos de habitus, campo e capital cultural (Bour-
dieu, 2011); a segunda traz uma síntese sobre o histórico dos museus e suas pecu-
liaridades; a terceira trata das ações de museus cariocas que pretendem garantir 
o acesso de todo tipo de público às instituições; e, por fim, a quinta, apresenta 
considerações sobre as reflexões suscitadas no decorrer do texto.

Revisitando Pierre Bourdieu: noções de habitus, campo 
e capital (econômico, social, cultural e simbólico) 
Não se pode compreender conceitos ou métodos criados por Bourdieu de for-
ma isolada. Segundo Thiry-Cherques (2006) o pesquisador ao se debruçar sobre 
as obras do sociólogo, precisa conciliar as teorias com suas pesquisas. Portanto, 
para adentrar o conceito de “capital cultural” neste estudo, faz-se necessário evo-
car discussões a respeito das noções de habitus e, sobretudo, campo, onde se 
desenvolve a premissa dos capitais, objeto deste trabalho. Nesse sentido, serão 
apresentados brevemente tais conceitos para que seja possível discutir a relação 
entre o capital cultural e o acesso aos museus.

Embora fosse filósofo por formação, Pierre Bourdieu dirigiu seu olhar para análise 
dos modos de vida dos indivíduos e as relações sociais que emergiam nas socie-
dades (Janowski, 2014). Nesse sentido, Bourdieu cria duas teorias centrais para 
guiar seus estudos: o habitus e o campo. Estas duas noções conduzem o sociológi-
co à realização de análises empíricas (Thiry-Cherques, 2006) e se inter-relacionam, 
formando o que Pereira (et. al., 2016, p. 6) considera como “uma cumplicidade 
ontológica”.

O habitus é uma construção subjetiva, portanto, não é algo que o indivíduo possa 
apreender. Surge como um advento de práticas sociais que emergem por meio 
de ações, pensamentos e atitudes de diversas naturezas cognitivas, emotivas, es-
téticas e éticas, considerando as matrizes culturais de uma sociedade (Janowski, 



4644 4645

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

2014). De acordo com Bourdieu, o habitus pode ser considerado como um “[...] 
princípio gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas e relacio-
nais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco 
de escolhas de pessoas, de bens, de práticas” (Bourdieu, 2011, p. 22).

O sociólogo traz alguns exemplos relacionados ao esporte, no entanto, para elu-
cidar tal teoria pode-se considerar uma situação vivida no cenário turístico. Pode-
se exemplificar esse conceito na figura de um turista brasileiro que decide viajar, 
arraigado de sua cultura e que detém um conjunto de pensamentos, atitudes, em 
síntese, um habitus. Ao viajar para França e se confrontar com a cultura do “outro”, 
torna-se obrigado a moldar seu modo de vida e adaptar-se à nova cultura na qual 
– por um período de tempo - está inserido. Isto demonstra que, ao mudar de “cam-
po”, em função de diversas forças exteriores (capitais), o habitus de um indivíduo 
tende a mudar, muitas vezes de forma inconsciente, como “[...] uma espécie de 
conhecimento sem consciência, de intencionalidade, sem intenção” (Pereira et. al., 
2016, p. 6). 

É preciso considerar também o conceito de “campo”. Para Janowski (2014, p.3) o 
campo social é “[...] um espaço determinado pelas pessoas que pertencem a ele e 
que possuem características e concordâncias às regras determinantes que regem 
este meio”.  Nesse sentido, o campo se constitui também como um espaço de 
força e/ou de luta, em que nele atuam diversos agentes podendo transformar sua 
estrutura (Thiry-Cherques, 2006).

O campo é delimitado pelo que Bourdieu (2011) chama de capital e é a partir dos 
desdobramentos desses capitais que se verifica o interesse dos indivíduos em situ-
ação de disputa nesses espaços sociais, tal como afirma Pereira (et. al., 2016). Os 
capitais abordados pelo autor são: capital econômico, cultural, social e simbólico. 

O capital econômico compreende os bens materiais (dinheiro e riquezas); o capital 
cultural – objeto deste estudo – trata do conhecimento acumulado, da intelectu-
alidade, ambos herdados pela família. Tem relação direta com o saber adquirido 

nos espaços de ensino tal como escolas e universidades. De acordo com Thiry-
Cherques (2006, p.39), este se dá com base em três aspectos: 

[...] o estado incorporado, como disposição durável do corpo (por 
exemplo, a forma de se apresentar em público); o estado objetivo, 
como a posse de bens culturais (por exemplo, a posse de obras de arte); 
estado institucionalizado, sancionado pelas instituições, como os títulos 
acadêmicos.

O capital social consiste nas redes de relacionamentos ou contatos, criadas pelos 
indivíduos. Atualmente pode-se citar como exemplo, no ambiente de trabalho, 
networking, que funciona como a criação de uma rede de contatos com a finali-
dade de fortalecer redes profissionais. Enquanto o capital simbólico está relacio-
nado ao compilado dos capitais tratados anteriormente, entretanto, adiciona-se o 
aspecto do prestígio social e a honra (Bourdieu, 2011). 

Em síntese, para Bourdieu as relações sociais estão inseridas no cerne de um 
campo sustentado por distintas formas de capitais (econômico, cultural, social e 
simbólico) e marcado por poderes e regras. Enquanto o habitus é constituído pelo 
modo como o indivíduo pensa, julga e age no mundo. São conjuntos de costumes 
que em alguma medida são dinâmicos. 

[...] a dinâmica social se dá no interior de um /campo/, um segmento 
do social, cujos /agentes/, indivíduos e grupos têm /disposições/ 
específicas, a que ele denomina /habitus/. O campo é delimitado pelos 
valores ou formas de /capital/ que lhe dão sustentação. A dinâmica 
social no interior de cada campo é regida pelas lutas em que os agentes 
procuram manter ou alterar as relações de força e a distribuição 
das formas de capital específico. Nessas lutas são levadas a efeito /
estratégias/ não conscientes, que se fundam no /habitus/ individual e 
dos grupos em conflito. Os determinantes das condutas individual e 
coletiva são as /posições/ particulares de todo /agente/ na estrutura 
de relações. De forma que, em cada campo, o /habitus/, socialmente 
constituído por embates entre indivíduos e grupos, determina as 
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posições e o conjunto de posições determina o /habitus/ (Thiry-Cherques, 
2006, p. 31, grifo do autor).

Na obra “O amor pela arte”, Bourdieu (2007), em parceria com Alain Darbel, apre-
senta sua pesquisa realizada em museus de cinco países europeus, podendo-se 
citar: Espanha, França, Holanda, Polônia e Grécia. A pesquisa apresentou uma 
tendência no perfil do público dessas instituições. O sociólogo identificou que em-
bora os museus fossem espaços abertos a toda população, o público frequenta-
dor dominante era escolarizado e com altas condições de renda. 

Tais resultados poderiam demonstrar um caráter excludente dos museus frente 
às classes desfavorecidas economicamente, sobretudo, em relação às ações que 
os museus, na época (1986), não faziam. Embora na pós-modernidade possa se 
fazer essa leitura, Bourdieu ao interpretar seus dados legitimou o capital cultural 
das classes “cultas” (Godoy, 2017), considerando que se, os museus eram institu-
ições abertas ao público, não há exclusão, mas sim, uma “auto exclusão”.

Para Bourdieu (2001) a necessidade cultural é fruto de uma herança familiar que 
escolariza os sujeitos tal como a escola e os proporciona o poder de “consumir a 
arte” mais do que puramente apreendê-la de modo material ou superficial. Em 
contrapartida, estão os indivíduos que mesmo que adentrassem os espaços mu-
seológicos não são dotados de “capital cultural” e, portanto, incapazes – na con-
cepção do autor - de compreender exposições e acervos. 

De acordo com o sociólogo, os sujeitos que não entendem como “necessárias” 
para construção de seus valores, experiências culturais, que incluem, por exemp-
lo, idas aos museus, não possuem o habitus para frequentar esses espaços (Bour-
dieu e Darbel, 2004). Nota-se, então, que a interpretação de Bourdieu denota um 
caráter excludente e, isto, se reflete no imaginário do público de museus ainda 
hoje. Existe, pois, uma barreira invisível no acesso a essas instituições que pode 
provocar hostilidade antes mesmo da acolhida prevista ao visitante pela institu-
ição. De modo que, antes mesmo de entrar nesses espaços o público crie um 

imaginário de que o museu é o espaço somente formado por sujeitos que pos-
suem “capital cultural”. 

Essa ideia, construída pelo imaginário e apoiada pelas pesquisas de Pierre Bour-
dieu, é um tanto quanto dúbia, especialmente quando se pensa as peculiari-
dades e tipologias diversas dos museus contemporâneos. Observam-se ações das 
próprias instituições museológicas com o objetivo de dissolver esse paradigma 
e acolher o público em geral, na penúltima sessão serão evidenciadas algumas 
medidas já executadas. 

Museus: Lugares de elite?
Há um consenso em considerar os museus como espaços singulares. Assim, per-
meia o discurso do senso comum e o desconhecimento das várias formas de 
ser museu, suas características e peculiaridades. Existem diversas tipologias de 
museus, desde os históricos e de arte, instituições, por vezes, consideradas mais 
tradicionais, até instituições que utilizam novas tecnologias para atrair seus visi-
tantes, tal como os museus de ciência, tecnologia e os atuais, “museus espetáculo” 
(Abreu, 2012).

Neste contexto, observa-se a noção de capital cultural atrelada a uma ideia 
pré-concebida a respeito dos museus tradicionais. Encara-se como pré-requisito a 
posse desse capital para entrada nesses museus. O que na prática não correspon-
de à realidade desses espaços que tentam por meio de diversas ações desconstru-
ir esse imaginário. É possível que a história dos museus e seu conceito primário 
corroborem para esse pensamento, atualmente, descabidos. Assim, cabe traçar 
um breve histórico a fim de relacionar os museus e o imaginário do capital cultural 
identificando seus entrecortes ao longo do tempo.

Os museus se originaram na Grécia Antiga, nos templos chamados casas das 
musas que expunham obras de arte com a finalidade de agradar as divindades 
mitológicas e, onde o museu torna-se o local de produção do saber filosófico. En-
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quanto no Egito observa-se o movimento conceitual de encarar o museu “como 
abrigo de coleções”. Na região egípcia predominava o apelo educacional nos mu-
seus que, eram considerados como espaço de concentração de um conhecimento 
“enciclopédico”. Buscava-se então, explicar e perpetuar conhecimentos por meio 
da arte e de acervos históricos (Suano, 1986).

A abertura dos museus ao público data o ano de 1471. O Papa Pio VI abriu seu an-
tiquário com peças doadas na Idade Média para visitação. Anos depois, em 1601, o 
Padre Atanasiu Kircher, abre também seu espaço com o acervo formado por peças 
importadas por jesuítas vindos de suas missões. Todavia, de acordo com Suano 
(1986) é só fim do século XVII que os museus iniciam uma transição para chegar 
à definição que se conhece atualmente. Nesse sentido, passam a incorporar uma 
função social de salvaguarda da memória, expondo objetos como documentos e 
reafirmações do passado.

Em 1971, permanece a ideia de colecionismo, e observa-se a criação do Museum 
Britanicum, um espaço de preservação de elementos “curiosos”, isto é, um gabi-
nete de curiosidades. Nesse contexto ainda, verifica-se em Roma, o museu como 
símbolo de poder visto que o acervo museológico servia para mostrar o poder e 
dominação do povo romano sobre outros povos. (Suano, 1986).

Nota-se que a abertura dos museus se dá gradativamente, em um primeiro mo-
mento, só os nobres, artistas e estudiosos podem acessar as galerias de palácios, 
indicando, nesse sentido, o caráter elitista desses espaços tal como constata Bour-
dieu (2001) em “O amor pela arte”. Esta abertura seletiva se devia ao medo dos 
donos dessas galerias de terem seus acervos furtados por pessoas não escolariza-
das. Em um contexto em que parte da população era analfabeta, os donos desses 
espaços acreditavam que a presença do povo “rompia o clima de contemplação” 
(Suano, 1986, p. 27). 

Com a Revolução Francesa e o pensamento iluminista, houve uma quebra desse 
pensamento, e o Louvre abriu-se para toda a população francesa com a finali-
dade de educar os cidadãos. No entanto, encontra-se nessa ideia uma controvér-

sia. Embora esses espaços fossem considerados públicos e abertos, acessar esses 
ambientes era financeiramente caro, o que excluía uma parcela significativa da 
população.

Com o advento das ferrovias, os indivíduos que possuíam “capital cultural” 
passaram a ter acesso a novas culturas, turismo e, assim, houve uma ressignifi-
cação do espaço museal, ampliando seu conceito para este se mantivesse como 
algo a ser preconizado e mantido na sociedade. Desse modo, pode-se definir os 
museus, de acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram, 2009, s.p.) como: 

[...] Instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 
comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções 
de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento.

No caso do Brasil, a abertura dos museus se deu tardiamente, entre as décadas de 
1930 e 1940. Emergiram nesse período muitas instituições de cunho histórico, tais 
como o Museu de Belas Artes e Museu Histórico Nacional, ambos localizados no 
Estado do Rio de Janeiro (Suano, 1986). Nota-se um interesse público em estatizar 
esses espaços, especialmente no Brasil, diferente dos países norte-americanos e 
europeus. Nesse sentido, na contemporaneidade, grande parte dos museus bra-
sileiros são públicos em escala estadual, municipal ou federal. Os museus fede-
rais são regidos pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em parceria com o 
Ministério da Cultura (MinC.). 

O turismo assim como os museus se constitui como um fenômeno social e apre-
senta em seus primórdios o mesmo caráter elitista no conceito de “turismo[2]”, isto 

[2]  De acordo com o Ministério do Turismo citando a Organização Mundial do 
Turismo, entende-se por turismo “[...] as atividades que as pessoas realizam durante 
viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período 
inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (Brasil, Ministério do 
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é, apenas os nobres viajavam com finalidades de estudo ou, ao longo das décadas, 
com a intenção de lazer (Salgueiro, 2002). A discussão sobre o histórico do turismo 
não deve ser tema central deste trabalho. Assim, deve-se concentrar esforços para 
entender como seu deu a relação entre a museologia e o turismo, em que medida 
um se apropria do outro e como na contemporaneidade, o turismo cultural é um 
modo de subversão da noção de capital cultural como requisito para acesso aos 
museus.

Nota-se que a utilização dos espaços museais como “produto” para consumação 
turística não é um advento da modernidade. A aproximação desses objetos se 
dá no Grand Tour, viagens realizadas por filhos de nobres a fim de contemplar 
monumentos, ruínas, paisagens e, especialmente, estudo (Salgueiro, 2002). Ob-
serva-se novamente a forte ideia do capital cultural como requisito para realização 
de viagens e acesso aos museus com finalidade estudo. No entanto, após o início 
do período em que o turismo de massa começou a se desenvolver, há uma de-
mocratização das viagens e do acesso à cultura até então considerada “de elite”. 

Nesse cenário há uma modernização dos museus que passam a se adequar às 
novas demandas. Se no início, os museus eram espaços de elite, de estudo e re-
flexão sobre a vida em sociedade, na pós-modernidade, vê-se a reinvenção des-
sas instituições, aberta a todos os públicos e trazendo consigo a ideia de lazer e 
entretenimento para dentro do espaço museal. No entanto, pergunta-se até que 
ponto a ideia de capital cultural arraigada na história dos museus não constrói um 
imaginário de hostilidade?

O conceito de capital cultural e a ações culturais 
contemporâneas dos museus
Entende-se por hospitalidade o “[...] ato humano, exercido em contexto domésti-
co, público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas 

Turismo, 2006, p. 4 apud Organização Mundial do Turismo, 2001). 

temporariamente deslocadas de seu habitar natural” (Camargo, 2005, p. 53). Al-
guns autores vão divergir quanto à ideia de hospitalidade, uns vão considerá-la 
pelo caráter dadivoso (escola francesa), outros pelo comercial (escola anglo-saxã).

 Para Jacques Derrida (2003), na obra “Anne Dufourmantelle convida Jacques 
Derrida a falar Da Hospitalidade”, a hospitalidade pode ser entendida pelo pris-
ma “incondicional” o que implica no receber “o outro” sem reservas ou esperar 
retribuição. Enquanto Immanuel Kant (2017), em “À paz perpétua”, trata a hospi-
talidade como algo condicional. De acordo com o filósofo, se o outro não oferece 
risco ao seu território, você deve obrigatoriamente lhe ser hospitaleiro, caso con-
trário, as leis não escritas[3] da hospitalidade lhe reservam o direito de ser hostil. 

Godoy (2017) parte dos estudos de Derrida (2003) e aponta que a hostilidade não 
só se constitui como sentimento anterior à hospitalidade, como faz parte dela, 
surgindo a partir do desconhecimento do outro. Ainda segundo a autora, é nesse 
sentido que mora um aspecto controverso dessa relação. Desde sempre os mu-
seus estiveram fechados ao público geral e, após sua abertura, excluindo a popu-
lação menos escolarizada. Há nesse sentido, a hostilidade oriunda de um precon-
ceito em função do medo dos colecionistas de terem seu acervo furtado por esse 
público rejeitado.

Outra controvérsia encontra-se no modo como o museu se comunica com o públi-
co, regras rígidas indicam a maneira de se comportar, o que se deve ou não fazer 
dentro das exposições, não é permitido tocar nas obras etc. A forma como esses 
visitantes espontâneos e os turistas são abordados impacta na percepção acerca 
da hospitalidade podendo gerar sensação de hostilidade. Essa abordagem rigoro-
sa se dá por considerar o visitante um potencial inimigo, que pode, em algum 
momento, degradar o espaço museal. Isto influencia na visita a outras instituições 

[3]  As leis não escritas da hospitalidade relacionam-se com o contrato social 
estabelecidos por indivíduos de uma cultura pensando na boa convivência e no 
acolhimento do próximo. 
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museológicas dependendo da qualidade da experiência obtida em um determina-
do museu (Godoy, 2017).

Assim como explicita Godoy (2017), a própria arquitetura de alguns museus, es-
pecialmente, os mais tradicionais, pode denotar uma imagem hostil e, portanto, 
nada amigável. Desse modo, perpetua-se a ideia de que o museu é um espaço 
para indivíduos com títulos acadêmicos e ricos tal como constatou Bourdieu em 
sua pesquisa. 

Diante do que discute Godoy (2017) e do que foi observado no contexto da abertu-
ra dos museus, nota-se que ainda há a permanência de um imaginário de que os 
museus são espaços a serem consumidos por sujeitos dotados de “capital cultur-
al”. Nesse sentido, pergunta-se quais são as ações tomadas por essas instituições 
e pelo Estado para desmistificar tal imaginário? A seguir, serão elencadas algumas 
ações realizadas por dois museus do Estado do Rio de Janeiro. Tais ações podem 
ser apontadas a partir da realização de pesquisas em que se adotou a técnica de 
observação direta do campo de pesquisa.

De acordo com Godoy (2010, p. 2), o Conselho Internacional de Museus (ICOM) 
recomenda que para melhor apreensão das exposições seja disponibilizado aos 
visitantes “[...] pequenos guias do percurso ou folhetos nos pontos principais do 
museu; visitas guiadas, guias com gravações (audioguides), todos preferencial-
mente vertidos para outros idiomas”. Além disso, alguns museus disponibilizam 
visitas mediadas para que as exposições sejam explicadas para o público que as-
sim desejar e agendar com antecedência. Em geral, essas visitas são realizadas 
para o público infantil.

Desse modo, por meio dessas ações dos museus, recomendadas pelo ICOM, e, 
em especial, o caso das visitas mediadas que promovem a explicação pode-se 
aproximar o público menos escolarizado de modo que este possa interpretar as 
exposições que talvez não pudessem ser compreendidas sem o auxílio de um me-
diador. Assim, observa-se uma tentativa de integrar o público que, nas palavras de 
Bourdieu, não é dotado de capital cultural. 

Pode-se citar também, a proposta da Casa dos Países, que se insere também no 
bojo da discussão que relaciona museus ao turismo. Esta foi uma proposta da 
prefeitura municipal da cidade do Rio de Janeiro e alvo de pesquisas mais profun-
das de Leite e Godoy (2018). O alvo desta discussão será a Casa México sediada 
pelo Museu Histórico Nacional (RJ) dos dias 03 a 22 de agosto de 2016. O Museu 
recebeu segundo IBRAM (2016) mais de 17 mil visitantes. Este número representa 
um recorde de público para o museu, que, em 2015, recebeu cerca de 7.500 visi-
tantes/mês (Leite e Godoy, 2018). 

Cabe ressaltar ainda que não se pode inferir quantos desses visitantes eram tur-
istas. Isto porque as instituições não contabilizam esse público em separado, de 
modo que, todo visitante é considerado como “espontâneo”. Assim, muitas institu-
ições museológicas brasileiras, não sabem que recebem turistas (Leite; Carvalho; 
Godoy, 2015). 

A Casa México contou com diversas atividades para além das exposições o que 
desmistificou a máxima do “museu como apenas um lugar de educação contin-
uada”. O visitante encontrou no espaço museal gastronomia, exposições, música 
ao vivo, dentre outras programações. Nesse contexto, em pesquisa realizada por 
Leite e Godoy (2018), observou-se que devido às atividades diversas e a promoção 
de um espaço múltiplo composto por turistas e moradores da cidade, o museu 
foi considerado um espaço hospitaleiro no período dos Jogos Olímpicos. O que 
diz respeito ao preço dos ingressos, fator excludente, no contexto de abertura 
dos museus após a Revolução Francesa, nota-se que muitos museus já possuem 
entradas acessíveis financeiramente. Nesse caso, certas instituições costumam 
oferecer entradas gratuitas um dia por semana, além da meia-entrada para estu-
dantes, idosos, guias de turismo e funcionários públicos ou membros do ICOM. No 
entanto, sabe-se que, em geral, famílias visitam esses espaços tornando o preço 
que antes era acessível, inacessível. 

Pode-se também pontuar outras ações realizadas por museus cariocas, dentre as 
quais estão os clubes de leitura que consistem em leituras e conversas que estim-
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ulam coletivamente o acesso a temas específicos, aproximando os diferentes pú-
blicos do museu, e as traduções em libras para visitantes com deficiência auditiva 
colaborando para a inclusão e acessibilidade.

Além disso, observaram-se iniciativas de palestras e cursos que propõem con-
hecimento temas diversos, são importantes ações que promovem melhor com-
preensão do acervo e da narrativa desenvolvida pelo museu, por meio da exper-
imentação e/ou teoria evoca-se uma relação entre a instituição e o público. Para 
estas atividades pode ser preciso realizar a inscrição antecipadamente ou na hora.

Uma das atividades mais interessantes do ponto de vista da hospitalidade e, por-
tanto, do acolhimento, é a parceria com a comunidade local. Projetos de inte-
gração entre moradores de regiões próximas a Instituição garantem acesso livre 
as áreas de exposições dos museus e as atividades gratuitas; em algumas insti-
tuições, os workshops envolvem reuniões de grupos, nesse sentido, convida-se 
a comunidade local para participar desses encontros, o que reafirma a cultura e 
oportuniza conhecimento para diferentes públicos.

Por fim, o museu itinerante que se constitui como um projeto que leva a institu-
ição museal às escolas públicas e/ou privadas, promovendo a inserção do con-
teúdo musealizado, como forma de desconstruir estereótipo de museu como um 
lugar desinteressante.

Na atualidade, estas ações despertam não somente a população local, mas dif-
erentes públicos para este espaço multidisciplinar, onde se pode aprender de 
diferentes formas. Desse modo, acredita-se que essas ações e atividades devem 
continuar a serem desenvolvidas, pois contribuem para que os espaços museais 
recebam, cada vez mais, público dentre eles: o público anteriormente excluído e 
os turistas. No entanto, é preciso que existam estudos de capacidade de carga 
para que essa abertura dos museus, especialmente para o turismo, seja feita de 
modo consciente e planejado de modo a não degradar as instituições. 

Considerações finais
Ao longo do texto, procurou-se evocar uma reflexão com base no conceito cun-
hado por Pierre Bourdieu de “capital cultural”, interpretando e contextualizando-o 
com a construção do imaginário de museus desenvolvido por meio de seu históri-
co. Destacou-se pontos de conflito existentes na relação museus e hospitalidade, 
considerando a ideia de capital cultural como um possível causador de hostilidade 
no espaço museal.

Observa-se que os resultados aos quais Bourdieu chegou em seu trabalho publi-
cado em “O amor pela arte” oferece contribuições à área da pesquisa em museo-
logia, entretanto, há de se ponderar sobre as conclusões e interpretações que o 
autor faz sobre a realidade social, especialmente quando legitima o conceito de 
capital cultural ao invés de pensá-lo como uma questão problema a ser solucio-
nada. 

Sabe-se empiricamente que os museus vêm sendo ocupados, cada vez mais, em 
parte, pelo público residente das cidades e, em outra, pelos turistas. Isso se dá 
com o fortalecimento e continuidade das políticas públicas de cultura vigoradas 
nos últimos anos e nas ações dos museus que problematizam a sua realidade e 
formulam novas formas de ser museu. Em consonância ao fortalecimento cultural 
e da democratização do turismo, pode-se perceber a ampliação do turismo cultur-
al. É importante salientar que o público, agora então chamado de “os públicos” de 
museus não são massas homogêneas, assim como os museus são plurais e, por-
tanto, podem oferecer uma ampla oferta turística, guardados os devidos cuidados 
implícitos nessa relação, conteúdo para próximas discussões. 

O que se nota são ações dos museus em parceria com o Estado (seja no âmbito 
municipal, estadual ou federal) para diminuir as distâncias entre essas instituições 
e o público menos escolarizado. As ações exemplificadas aqui e dados de visitação 
do Museu Histórico Nacional contrapõem a ideia de Bourdieu indicando que, su-
jeitos não dotados de “capital cultural” podem “consumir” arte com auxílio dessas 
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instituições e aos poucos os museus têm se aberto para todo tipo de público des-
construindo o ideário hostil de acesso a esses espaços. Contudo, ainda há camin-
hos inexplorados de tornar os espaços museais mais hospitaleiros tanto para os 
visitantes espontâneos quanto para turistas. Existem -sias e nós que precisam ser 
cuidadosamente estudados e solucionados no que diz respeito à hospitalidade 
dos serviços oferecidos pelos museus brasileiros. Há inúmeros caminhos a per-
correr, mas no decorrer do trabalho notou-se que alguns passos já foram dados 
em direção o acolhimento.
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RESUMO
Paisagem, segundo a Convenção Europeia da Paisagem, é qualquer parte do 
território tal como é percebida pela população e cujo caráter seja resultado da 
ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos. A paisagem pode ser 
interpretada por cada observador e, como tal, sujeita a sua percepção. Caráter da 
paisagem é entendido como conjunto ou combinação particular, reconhecível e 
consistente de elementos que distinguem uma paisagem da outra e confere a cada 
uma delas um particular senso de lugar. A principal contribuição desse estudo está 
na identificação dos elementos que caracterizam a paisagem da imigração italiana 
no sul de Santa Catarina a fim de garantir a manutenção do seu caráter. O recorte 
geográfico abrange o município de Pedras Grandes, no qual se localiza o trecho mais 
representativo do antigo caminho dos imigrantes italianos aberto em 1877 para a 
implantação da colônia Azambuja, considerada a colônia sede da imigração italiana 
no sul de Santa Catarina. Para alcançar esse objetivo, a pesquisa utilizou-se de 
estudo fotográfico e textual a fim de reconhecer as transformações da paisagem e a 
percepção de moradores e visitantes do local em estudo. Para isso foram utilizados 
a iconografia histórica, os registros fotográficos e relatos de viajantes da internet 
publicado em seus blogs pessoais e aplicadas entrevistas com os moradores da área 
em estudo. Como resultado do estudo da percepção da paisagem, identificou-se que 
os núcleos históricos e referenciais construídos da paisagem, o ciclo econômico do 
carvão, o patrimônio natural e o patrimônio imaterial são os elementos que definem 
o caráter do antigo caminho dos imigrantes italianos no sul de Santa Catarina. 

Palavras-chave: Caráter da Paisagem, Percepção, Caminho dos Imigrantes Italianos, 
Fotografia, Arquitetura e Urbanismo.
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Introdução
O estudo da paisagem permite perceber a ação humana sobre o território, sendo 
fundamental para a interpretação das etapas de tempos posteriores que as socie-
dades viveram e ainda vivem. Revela também aspectos da identidade de um povo 
e de uma região em constante construção através dos tempos. O interesse pelo 
tema, concebido como um elemento cotidiano, está relacionado ao fato de que a 
paisagem representa aspectos identitários e também possui significados estabe-
lecidos através da relação entre as pessoas e o lugar. 

Na década de 80 e no início da década de 90, já se verifica um interesse pela pais-
agem e seus valores culturais. Esse interesse repercute no desenvolvimento de 
trabalhos e investigação, a exemplo do esforço desenvolvido pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na definição 
de instrumentos de políticas e estratégias de atuação ao nível de salvaguarda do 
caráter particular das paisagens. Pode-se afirmar que, nessa fase, começa a evi-
denciar-se o conceito de paisagem cultural. 

Segundo Nunes, Santiago e Rebolo Squera (2007), a paisagem cultural surge quan-
do é conferido valor aos bens agenciados pelas pessoas sobre o seu espaço. Esse 
tipo de paisagem expressa sua relação com o meio natural, mostrando as trans-
formações que ocorrem ao longo do tempo. A interação entre os grupos humanos 
e o ambiente natural resulta na criação da paisagem cultural e de um conjunto 
de características relacionadas entre si que conferem o diferencial de cada local-
idade. Ao estabelecer seus próprios valores e significados aos locais que ocupa, 
o ser humano inevitavelmente os transforma, imprime nos elementos nativos a 
sua marca, seja modificando-os ou criando novos elementos e introduzindo-os 
no ambiente original, o que, como consequência, cria novas relações e dinâmicas. 

 A área de estudo dessa pesquisa[1] trata-se, efetivamente, de um território que 
detém valores de interesse natural e cultural. Propõe-se que o presente estudo 
assente uma pesquisa sobre os vários componentes humanos da paisagem e 
dinâmicas presentes e, acima de tudo, conhecer as relações de interdependência 
estabelecidas entre os grupos humanos e o meio, compreender a sua evolução e 
caracterizar o padrão resultante. Pretende-se identificar os traços que determi-
nam o seu caráter cultural, o qual reflete a capacidade narrativa da paisagem e o 
seu significado em termos históricos e culturais.   

Essa pesquisa foi realizada na região mais representativa da imigração italiana no 
sul do estado de Santa Catarina, onde os estudos estão focados principalmente 
no patrimônio cultural edificado. A estrada escolhida como recorte desta pesquisa 
segue a trajetória dos imigrantes italianos que se destinaram às colônias do sul de 
Santa Catarina. Desembarcados em Laguna, se dirigiram costeando o rio Tubarão 
até Azambuja e Urussanga. A escolha do estudo da paisagem do antigo caminho 
dos imigrantes italianos no sul de Santa Catarina deu-se em função de esta estra-
da ter sido aberta nos primeiros tempos da colonização italiana do sul de Santa 
Catarina. 

Figura 1: Antigo caminho dos imigrantes italianos no sul de Santa Catarina. Fonte: autora sobre 

base IBGE (1974).

[1]  Este artigo apresenta os resultados da tese de doutorado intitulada Caráter da 
paisagem: foto-grafia do antigo-caminho dos imigrantes italianos no sul de Santa 
Catarina defendida em março de 2016, a qual foi outorgada Menção Honrosa no Prêmio 
Capes de Tese 2016 da área de Arquitetura, Urbanismo e Design.
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A paisagem é considerada aqui como uma expressão do território, superando 
uma possível visão estética ou ornamental que considera simplesmente seu as-
pecto formal. A percepção da paisagem se valora por sua capacidade em mostrar 
a realidade do território, em fazê–lo entendível e apreciável pelas pessoas que 
desfrutam desse bem coletivo. As estradas têm um papel crucial porque transpor-
tam as pessoas pelo território e aproximam seu entendimento da paisagem. 

Não há dúvida que a paisagem é dinâmica e mutável e que é preciso intervir con-
stantemente de forma equilibrada. O estudo e a análise da paisagem permitem 
conhecer as condicionantes físicas e as diferentes relações dos seres humanos ao 
longo do tempo. Em relação ao patrimônio, a paisagem é uma herança recebida 
dos antepassados e, sobretudo, um conjunto intangível de percepções, imagens, 
mitos, símbolos e aspirações que participam da memória e identidade coletivas. 

Conforme aponta Castriota (2013), a significação e a autenticidade dessas pais-
agens vão envolver também elementos que se relacionam com a dimensão imate-
rial do patrimônio, dependendo frequentemente da continuidade e da vitalidade 
de sistemas tradicionais de cultura e de produção, que criaram ao longo do tempo 
padrões característicos de uso da terra e um sentido único de lugar. 

As paisagens são suscetíveis de serem transformadas, destruídas, melhoradas, 
recompostas, feitas e refeitas porque esse é o traço marcante da ação humana 
sobre o seu próprio meio. Na essência, a paisagem surge enquanto resultado de 
um processo histórico e cultural no qual é perceptível a marca das tecnologias que 
sucessivamente sobre ela atuam e surge evidenciada nos padrões das paisagens, 
nas malhas e texturas que lhe conferem identidade. Correspondendo a cada situ-
ação geográfica, ecológica e cultural, um tipo específico de paisagem demonstra o 
caráter identitário do local.

Convenção Europeia da Paisagem e Caráter da 
paisagem
A Convenção Europeia da Paisagem (CEP), firmada em Florença em 20 de outubro 
de 2000, tem como propósito geral estabelecer um marco para a proteção, gestão 
e planejamento das paisagens europeias, no qual os conceitos de patrimônio nat-
ural e cultural se fundem em uma visão integral de paisagem. Estas medidas con-
sistem basicamente em manter as paisagens em razão de seu valor patrimonial 
(proteção), guiar e harmonizar as transformações da paisagem para garantir sua 
manutenção regular (gestão) e levar a cabo ações com vistas a melhorar, restaurar 
ou criar paisagens (ordenação). A paisagem adquire uma significação histórica e 
com isso reforça seu caráter cultural. Se a paisagem é também a história dos po-
vos, então lhes confere identidade (GÓMEZ MENDOZA, 2008, p. 17). 

A CEP afirma que todo o território é paisagem. A paisagem assim entendida apre-
senta uma evidente dimensão social, pois é um elemento de bem-estar. Pode ser 
interpretada por cada observador e, como tal, sujeita à sua percepção. Na CEP é 
apresentado o seguinte conceito de paisagem: ‘Landscape means an area, as per-
ceived by people; whose character is the result of the action and interaction of natural 
and/or human factors’. Esse conceito da CEP reforça o pensamento que remete 
a paisagem a um plano físico (dimensão física): ‘paisagem é uma porção do ter-
ritório resultante da interação dos fatores naturais e humanos’, mas realça tam-
bém o domínio da percepção, na medida em que afirma que aquela ‘é percebida 
pelas pessoas’.

No domínio da percepção, o ser humano cria um significado de paisagem, de acor-
do com os seus valores, sensibilidade e conhecimentos. À paisagem é atribuída 
uma dimensão afetiva, um valor estético e um valor simbólico. A natureza reage 
diante de qualquer alteração antrópica que tenha efeitos sobre o sistema biofísi-
co, criando novas dinâmicas. As paisagens resultam então de uma combinação de 
traços biofísicos e humanos, que conferem ao território uma fisionomia própria, 
ou seja, um caráter cultural. Uma visão alargada das perspectivas de análise ad-
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otadas inclui, para além de questões de avaliação estética, o estudo dos processos 
cognitivos de percepção. 

A paisagem como representação de uma sociedade guarda aspectos identitários. 
Nela está marcada cada parte da história e da natureza do local, sendo fundamen-
tal que a sua abordagem considere a dinâmica e a complexidade de sua formação 
e constituição. Dessa maneira, cada estrada molda uma paisagem diferente con-
stituída por meio de elementos que as tornam reconhecíveis e distinguíveis de 
outra: o denominado caráter da paisagem.    

Segundo Swanwick (2002), paisagem é definida como a relação entre as pessoas, o 
lugar e o resultado da maneira como diferentes componentes naturais (geologia, 
solo, clima, fauna e flora) e culturais (uso do solo histórico e atual, assentamentos 
e outras intervenções humanas) interagem juntos e são percebidos. Atualmente, 
tanto a dimensão objetiva ou morfológica, em suas formas físicas e materiais, 
quanto a dimensão subjetiva ou simbólica da paisagem subsidiam as discussões 
acerca da configuração e análise das paisagens, cuja relação entre os componen-
tes é apresentada na Figura 2.

Figura 2: Diagrama da relação entre componentes da paisagem. 

Fonte: Swanwick, 2002, p. 2.

O caráter da paisagem é entendido, portanto, como conjunto ou combinação par-
ticular, reconhecível e consistente de elementos que distinguem uma paisagem 
da outra e confere a cada uma delas um particular senso de lugar. Não se trata 
de quantificar o caráter das paisagens identificadas, mas sim de identificar quais 
os fatores, dentre as combinações particulares de relevo, solo, vegetação, usos do 
solo, padrão de assentamentos e parcelamento do solo contribuem para diferen-
ciar uma paisagem da outra (SWANWICK, 2002, p. 3 e 8).

O antigo caminho dos imigrantes italianos no sul de 
Santa Catarina 
O processo migratório em Santa Catarina está expresso no surgi mento de in-
úmeras cidades que se tornaram, em um curto espaço de tempo, pólos de desen-
volvimento industrial e populacional, ao contrário da estagnação das vilas in-
staladas no litoral ainda no período colonial. Na visão da época, o território era 
pouco ocupa do populacionalmente, uma vez que se desconsiderava totalmente 
a presença indígena e mesmo a cabocla. A primeira ocupação era fruto de um 
povoamento de aproxi madamente cinco mil anos, e a segunda, com origem nas 
bandeiras paulistas, incrementara-se ao longo dos diversos e variáveis caminhos 
das tropas. Na visão oficial, consideravam-se apenas os moradores afro-luso-bra-
sileiros que estavam concentrados na estreita faixa litorânea e na isolada vila de 
Lages fazendo com que praticamente todo o vasto interior do estado fosse colo-
cado à disposição dos empreendimentos coloniais. 

Conforme aponta Hobold (2005), inicialmente os imigrantes italianos eram des-
tinados às colônias já estabelecidas e depois passaram a ser direcionados para 
a instalação de novas colônias. Por volta de 1876, o Governo Imperial passou a 
incentivar a vinda de imigrantes para o sul de Santa Catarina visto que esse local 
era, até então, fracamente povoado. 

Isoladas em regiões de economia quase estagnada, sem ligações com os mer-
cados externos ou internos, as colônias criaram ambientes próprios e decidiram 
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por si próprias seus destinos. De início dedicaram-se à agricultura de subsistência 
por falta de centros consumidores próximos e, aos poucos, evoluíram para uma 
economia articulada. Desse modo, o imigrante manteve costumes, tradições cul-
turais, linguísticas e religiosas sem ser absorvido pelo elemento luso-brasileiro.

O engenheiro Vieira Ferreira fora designado pelo Governo Imperial para dirigir a 
fundação e implantação das colônias de imigrantes no sul do país. Em dezembro 
de 1876, a Comissão Imperial iniciou os trabalhos, escolhendo como ponto de 
partida o vale do Rio de Pedras Grandes, afluente do Rio Tubarão. Essas terras, 
descritas como floresta virgem, eram atravessadas apenas por dois caminhos de 
tropeiros e contavam quase unicamente com os rios como elementos de pene-
tração do território. O local escolhido para ser fundado o primeiro núcleo colonial 
de imigrantes italianos no sul de Santa Catarina era uma porção de terras devolu-
tas cobertas por matas e habitadas pelos índios botocudos que viviam da caça nos 
vales dos Rios Tubarão e Urussanga. Os imigrantes desembarcavam em Laguna, 
chegavam em barcas a Tubarão, e tendo como guia a margem do Rio Tubarão e 
as picadas feitas pelos tropeiros que demarcavam os campos de Lages a Laguna, 
já também percorridos pelos imigrantes italianos que fundaram Azambuja em 28 
de abril de 1877 – considerada a colônia sede da imigração italiana no sul de Santa 
Catarina (Baldessar, 1991; Dall’Alba, 1983; Baldin, 1999; Escaravaco, 1984; Mattos, 
1956; Marques, 197-?).

Figura 3: A derrubada inicial da mata e as primeiras casas da Colônia Azambuja na praça em 

confluência do Rio Cintra e Rio Pedras Grandes, 1877. Fonte: Arquivo Histórico de Urussanga.

Da sede da colônia abriram-se caminhos vicinais ao longo do Rio Pedras Grandes 
e dos seus afluentes, onde se localizaram os imigrantes italianos. Assim, seguindo 
pelas picadas de mulas, por serras, montes e vales, atravessando rios e córregos 
através de trilhas de pedras, em plena floresta virgem, esses imigrantes faziam um 
grande percurso até chegarem às terras das colônias onde se estabeleceriam em 
definitivo (Vieira Ferreira, 2001; Baldin, 1999). 

A partir de Azambuja, novas levas de colonos foram estendendo-se pelo vale do 
rio Urussanga, surgindo ali a sede secundária da colônia. A colônia Azambuja ram-
ificou-se em cinco núcleos: Urussanga, em 1878; Criciúma, em 1880; Cocal, em 
1885 e Nova Veneza, em 1891. Isto significa a ocupação do vale do Tubarão, a 
transposição do vale do Urussanga e a penetração nos vales dos Rios Mãe Luzia e 
Araranguá (Bortolotto, 1992; Piazza, 1976).

A partir da década de 1880, deu-se início à construção da Estrada de Ferro Dona 
Teresa Cristina (EFDTC), idealizada e planejada com o objetivo de transportar o 
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carvão de Minas (Lauro Müller) ao porto de Imbituba. Segundo Escaravaco (1984), 
além de facilitar o transporte às colônias do sul, os colonos italianos foram con-
tratados para o trabalho de construção da estrada de ferro. Desta forma, os salári-
os recebidos melhoraram suas condições de vida, além de lhes dar condições para 
transportar seus produtos pelo mar.

O processo de colonização do sul de Santa Catarina consistiu em etapas de ocu-
pação do território. No caso em estudo, determinou definitivamente os traços 
econômicos e culturais da região e nesse processo, as estradas exerceram in-
fluência decisiva na integração, no desenvolvimento e na circulação de riqueza, 
rompendo o isolamento que envolvia a região sul do estado. 

Os Vales da Uva Goethe 
Segundo Vettoretti (2001) e Baldessar (1991), a uva nas colônias de Azambuja e de 
Urussanga teve um papel de destaque. Maestrelli (2011) aponta que há documen-
tação que atesta o plantio de uva e o cultivo de vinhedos desde 1878 na localidade 
de Rio Carvão, em Urussanga, concomitantemente com a presença dos imigrantes 
da localidade de Rancho dos Bugres. A grande maioria dos colonos possuía seu 
parreiral e sua pequena cantina, localizada no porão de sua casa que servia de 
adega. Nesse local, o vinho era produzido para consumo doméstico e para comer-
cialização, no caso de maior quantidade. 

Conforme descreve Mariot (2003, p. 4), as videiras européias (Vitis vinifera) não 
se adaptaram muito bem à região de Urussanga uma vez que o clima apresenta 
características muito distintas. Entre as variedades introduzidas, sejam america-
nas ou híbridas, merece destaque a uva Goethe que, com o decorrer dos tempos, 
mostrou possuir uma boa adaptação à região e também características próprias 
que diferenciam o seu vinho das demais cepas cultivadas na região.

Segundo Velloso (2008) e Cerdan (2009), além da região de Urussanga, a uva 
Goethe foi distribuída em todo sul do Brasil. Algumas mudas foram levadas para o 

Rio Grande do Sul, mas a variedade não foi amplamente difundida e nem obteve o 
mesmo sucesso registrado na região sul de Santa Catarina. A uva Goethe se adap-
tou muito bem às condições climáticas e aos solos ricos em enxofre da região, 
principalmente na região de Urussanga, onde ela expressa todo seu potencial, 
oferecendo um vinho de qualidade superior. 

Com o aumento da produção da uva e do vinho e a inauguração da estrada de 
ferro em 1919, o vinho começa a conquistar espaço fora da região, sendo comer-
cializado para outras regiões do Estado, ou mesmo, mais tarde, para fora dele. Os 
vinhos rumavam para a Estação Ferroviária via carro de boi, pela Estrada de Ferro 
Dona Teresa Cristina atingiam Laguna e de navio seguiam para vários estados 
brasileiros. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e ainda outros 
estados das regiões norte e nordeste eram o destino de uma boa parcela do vinho 
(Rebollar et al., 2007; Velloso, 2008). 

O produto chegou a ser até oferecido nas recepções diplomáticas no Palácio do 
Catete e no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, durante o Governo de Getúlio 
Vargas. O Vinho Cadorin foi premiado com medalhas de ouro e prata em todo 
o país e também fora dele, como em Nova Yorque. Não só a Cadorin conquis-
tou visibilidade, como outras vinícolas também foram responsáveis por tornar o 
município conhecido como a Capital do Bom Vinho (Pereira, 2011; Rebollar et al., 
2007). Os vinhos da uva Goethe, que eram apreciados em várias regiões do Brasil, 
eram conhecidos apenas como ‘vinho branco de Urussanga’ e assim ficaram con-
hecidos por décadas.  

A decadência da produção de uva e vinho, acompanhada do crescimento da 
indústria do carvão provocou uma forte mudança no perfil e na paisagem da 
região. A produção agrícola diminuiu e tornou-se necessária a importação de 
matéria-prima para as vinícolas e pela primeira vez desde o início da colonização, 
foi necessário importar uvas do Rio Grande do Sul. Muitos hábitos, contudo, foram 
mantidos. A uva e o vinho Goethe sobreviveram mesmo timidamente durante o 
auge da indústria carbonífera. Conforme apontam Flores e Flores (2012, p. 74): a 
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uva Goethe tornou-se símbolo de resistência daqueles que queriam ficar no cam-
po, manter sua vida e não se submeter às condições de trabalho nas carvoarias.

Com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SE-
BRAE), é fundada em 2005 a Associação dos Produtores de Uva e do Vinho Goethe 
da Região de Urussanga (PROGOETHE), formada por produtores industriais, pro-
dutores de uva e vinho colonial, atores ligados ao turismo, à pesquisa e ao comér-
cio. É nesse ano também que tem início a busca pelo reconhecimento da Indi-
cação Geográfica Vales da Uva Goethe (IPVUG), desenvolvido com financiamento 
da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Santa Catarina (FAPESC), além do 
apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(EPAGRI), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e das Prefeituras Mu-
nicipais de Urussanga e de Pedras Grandes para promover o ressurgimento do 
vinho Goethe que havia consagrado Urussanga no passado. 

O registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que 
são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor in-
trínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares 
disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em 
função de recursos naturais como o solo, a vegetação, o clima e o saber fazer 
(know-how ou savoir-faire). Conforme aponta Cerdan (2009, p. 281): as indicações 
geográficas não diferenciam, portanto, somente os produtos ou serviços, mas os 
territórios.

A noção de IGs está muito próxima do conceito de terroir, pois estabelece uma 
ligação entre qualidade e território. Vinhos denominados de terroir são produz-
idos exclusivamente em uma determinada região vinícola com características da 
terra em que foram implantadas as videiras. Com a qualidade, tipicidade e identi-
dade comprovadas, os vinhos Goethe são reconhecidos como verdadeiros terroirs 
devido a uma estreita relação com as condições específicas de clima-solos. Além 
disso, a produção dos vinhos Goethe está fortemente ligada à imigração italiana 
do século XIX, de especial importância cultural para a região. Para os produtores 

da região, a obtenção da IG possibilita o desenvolvimento sócio-econômico, agre-
gando valor aos produtos e gerando empregos e, de forma mais ampla, movimen-
ta a economia local (PROGOETHE, 2015). 

A IPVUG foi obtida em 2012 e compreende a seguinte área delimitada: Vales da 
Uva Goethe, localizada entre as encostas da Serra Geral e o litoral sul catarinense 
nas Bacias do Rio Urussanga e Rio Tubarão delimitada numa região de 458,9 km² 
e compreendem os municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Cocal do Sul, Mor-
ro da Fumaça, Treze de Maio, Orleans, Nova Veneza e Içara no Estado de Santa 
Catarina, Brasil. 

Figura 4: Parreirais de Uva Goethe em Azambuja, município de Pedras Grandes/ SC.

 Fonte: HASSE, 2011.

Os produtos que carregam a certificação da IG trazem consigo uma carga cultural, 
enraizada nas tradições da região, preservando desta maneira a identidade do 
local e valorizando o território (VIEIRA; PELLIN, 2014). Outro ponto importante é 
a possibilidade de desenvolver atividades complementares à vitivinicultura como, 
por exemplo, o turismo rural. Neste sentido, a região prepara-se para elaborar um 
plano de desenvolvimento da atividade turística no espaço rural de maneira inte-
grada com todos os municípios da região, contribuindo para o desenvolvimento 
territorial destes municípios. 
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O estudo da paisagem do antigo caminho dos 
imigrantes italianos no sul de Santa Catarina 
Como visto anteriormente, a CEP aponta que a paisagem é uma porção do ter-
ritório resultante da interação dos fatores naturais e humanos, mas revela tam-
bém o domínio da percepção na medida em que afirma que a paisagem é per-
cebida pelas pessoas. Nesse sentido, essa pesquisa se propõe a reconhecer a 
percepção de moradores e visitantes a respeito da paisagem do antigo caminho 
dos imigrantes no município de Pedras Grandes. 

Para a identificação do caráter da paisagem do antigo caminho dos imigrantes ital-
ianos, foram utilizadas a fotografia e o texto (foto-grafia) para estudar a percepção 
da paisagem dos moradores e dos visitantes do antigo caminho dos imigrantes 
italianos do sul de Santa Catarina. A partir dos registros fotográficos e dos textos 
publicados nos blogs dos viajantes que percorreram total ou parcialmente o an-
tigo caminho dos imigrantes italianos, foram identificados os elementos naturais 
e construídos da paisagem que propagam a imagem da região em estudo pela 
internet. Por sua vez, os comentários dos internautas registrados no final do post 
também foram considerados. Foram ainda realizadas entrevistas com os mora-
dores – nas quais se utilizou a análise de conteúdo – cujo objetivo foi identificar a 
percepção dos moradores do local. 

O CARÁTER DA PAISAGEM DO ANTIGO CAMINHO DOS 
IMIGRANTES
Considerando a amostra utilizada nessa pesquisa, seguem abaixo os elementos 
que definem o caráter da paisagem do antigo caminho dos imigrantes no sul de 
Santa Catarina, considerando o estudo da percepção de viajantes, internautas e 
moradores: 

NÚCLEOS HISTÓRICOS E REFERENCIAIS CONSTRUÍDOS DA PAISAGEM

1. Vista geral do núcleo de Rancho dos Bugres, Azambuja e sede do município 
de Pedras Grandes.

2. Forte impacto visual e simbólico na paisagem representado pelas torres sinei-
ras das igrejas no núcleo histórico de Azambuja e da sede do município de 
Pedras Grandes.

3. Rua São Marcos, núcleo rural de Azambuja.

4. Patrimônio edificado.

5. Estradas como elemento da paisagem e como meio de visualização da pais-
agem.

CICLO ECONÔMICO DO CARVÃO

1. Antigo trilho do trem da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina (EFDTC) na 
sede do município de Pedras Grandes.

2. Remanescentes da ponte sob os trilhos da antiga EFDTC.

3. Registro do ciclo econômico do carvão materializado pela antiga Estação Fer-
roviária, atual casa da Cultura, na sede do município de Pedras Grandes.

4. Memórias do ciclo econômico do carvão por aqueles que o vivenciaram. 

PAISAGEM NATURAL

1. Cursos d’água e ponte pênsil.
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2. Serra do Rio do Rastro – antigo caminho de tropeiros que ligava a serra ao 
litoral. 

3. Conjunto de elementos naturais.

4. Parque Ecológico Municipal de Pedras Grandes.

PATRIMÔNIO IMATERIAL

1. Festa do Vinho Goethe e produção artesanal de vinhos e uvas. 

2. Cemitério.

3. Religiosidade do imigrante italiano. 

4. Atividades produtivas: parreirais, fecularias, pessegueiros.  

Considerações finais 
Da percepção dos sujeitos da amostra foram reconhecidos como elementos 
definidores do caráter da paisagem em estudo os núcleos históricos e referenciais 
construídos da paisagem, o ciclo econômico do carvão, a paisagem natural e o 
patrimônio imaterial.

Dos núcleos históricos e referenciais construídos da paisagem, destacam-se a vis-
ta geral do núcleo de Rancho dos Bugres, Azambuja e sede do município de Pedras 
Grandes. O forte impacto visual e simbólico representado pelas torres sineiras e 
pelas igrejas no núcleo histórico de Azambuja e da sede do município de Pedras 
Grandes e pela Rua São Marcos, localizada no núcleo rural de Azambuja, também 
foi devidamente registrada. As relações sociais, o comércio, os serviços e as edifi-
cações de uso civis foram, em todas as comunidades rurais de imigração, construí-
das ao redor de uma igreja. Sendo assim, a religiosidade do imigrante acaba por 
resultar em referenciais visuais e simbólicos representados pelas torres sineiras e 

pelas próprias igrejas construídas em local de destaque. A própria estrada do anti-
go caminho dos imigrantes – na qual alguns trechos encontram-se ora asfaltados, 
ora revestidos de paralelepípedos, mas cuja maior parte é em chão batido – tam-
bém é um elemento que caracteriza o caráter da paisagem em estudo.    

Pode-se considerar que o patrimônio edificado, construído ainda no final do sé-
culo XIX quando da chegada dos primeiros imigrantes italianos, também contribui 
para definir o caráter da paisagem. A preservação deste patrimônio sem similares 
em todo o estado de Santa Catarina teve início com um inventário realizado na dé-
cada de 1980 pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), e por um inventário do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) realizado em 2008. 
Das edificações localizadas no antigo caminho dos imigrantes italianos, três en-
contram-se tombadas a nível estadual pela FCC: Casa dos Arcos, Casa Mazieiro e 
Casa Straus.      

Em relação ao ciclo econômico do carvão, o caráter da paisagem é identificado 
pela rede ferroviária da antiga EFDTC. Parte da rede foi desativada em 1974, em 
função de uma forte enchente que destruiu e desativou alguns dos ramais da 
rede férrea. Em Pedras Grandes, especificamente, há a antiga Estação Ferroviária, 
atual Casa da Cultura, com um pequeno fragmento do trilho da antiga EFDTC ain-
da preservado. Os remanescentes da ponte sob os trilhos também se encontram 
preservados ao lado da atual ponte sobre o Rio Pedras Grandes. Além dos aspec-
tos materiais do ciclo econômico do carvão, há ainda as memórias daqueles que 
o vivenciaram.    

Da paisagem natural, salienta-se os cursos d’água como elemento natural que car-
acterizam a paisagem do antigo caminho dos imigrantes italianos no sul de Santa 
Catarina. Juntamente com os rios, consideram-se também as pontes pênseis – em 
grande número na região em estudo – como elementos do caráter da paisagem. 
O grande paredão da Serra do Rio do Rastro também representa um grande mar-
co natural, observado a partir da localidade de Rancho dos Bugres, município de 
Pedras Grandes, na direção do município de Urussanga. O conjunto de elementos 
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naturais – os morros, os rios e as plantações – também é considerado um elemen-
to do caráter da paisagem em estudo. 

Por fim, o patrimônio imaterial também é identificado como um elemento que 
caracteriza a paisagem. Este é reconhecido na Festa do Vinho Goethe, realizada no 
núcleo de Azambuja, e na produção artesanal de vinhos e uvas, no cemitério, na 
religiosidade do imigrante italiano e nas atividades produtivas, como plantações 
de uvas, fecularias e pessegueiros. Torna-se importante frisar que a produção ar-
tesanal de vinhos e uvas, assim como as Festas de Vinho e vindimas que ocorrem 
em toda a região, remontam à época da chegada dos primeiros imigrantes italia-
nos e foram reconhecidas com a primeira IG do Estado de Santa Catarina. Trata-se 
de uma IG pautada nos saberes, modo de ser e de fazer locais, o que garante a 
preservação do patrimônio material e imaterial relacionado ao imigrante italia-
no. Também representam uma importante ferramenta para o desenvolvimento 
territorial, pois permitem que os produtores de uvas e vinhos promovam seus 
produtos através da autenticidade da produção e/ou peculiaridades ligadas à sua 
história, cultura ou tradição. O potencial enoturístico da paisagem, as vinícolas 
artesanais, os vinhos típicos e tradicionais, associados às características locais 
decorrentes da colonização italiana são uma alternativa ao turismo massificado 
do litoral, aliados a uma localização privilegiada, uma vez que os Vales da Uva 
Goethe estão localizados entre a serra e o mar. 

O desafio que se coloca é provocar a mudança na paisagem de uma forma equil-
ibrada. Torna-se então importante analisar o caráter da paisagem, independen-
temente do seu maior ou menor valor. O que se julga necessário é conhecer as 
diferentes paisagens, procurando essencialmente compreender os fatores que as 
caracterizam e as individualizam. Assim, entende-se que a avaliação do caráter da 
paisagem deve apoiar o processo de gestão territorial, encorajando a salvaguar-
da das características que diferenciam as paisagens umas das outras e que con-
tribuem para a criação de novas paisagens. Como demonstrado nessa pesqui-
sa, a paisagem constitui um recurso e um patrimônio comum em permanente 
mudança, como consequência dos vários processos de transformação a que está 
sujeita. 
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RESUMO
O patrimônio cultural é formado a partir de conceitos como memória, identidade, 
tempo histórico e documento, situa-se, a partir do modo como lugares e 
temporalidades de uma realidade social se constitui e é pensado, criado e definido 
a partir do valor a ele atribuído. É o conjunto de todos os bens, materiais ou 
imateriais que pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse relevante 
para a permanência e a identidade da cultura de um povo. O Festival de Parintins 
é um dos maiores festejos populares do Brasil e a maior festa folclórica da região 

Norte, levando por ano a Parintins mais de 70 mil turistas, segundo estimativas da 
Amazonastur. Os Bois Garantido e Caprichoso duelam num grande espetáculo a céu 
aberto no meio da floresta amazônica. A festa do boi bumbá na região amazônica 
é famosa por levantar questões importantes sobre a região. No presente caso, a 
miscigenação cabocla, a partir da cultura europeia e a cultura indígena, constitui 
a base da cultura popular amazônica, mas, ao se tratar especificamente do boi 
bumbá, não podemos esquecer da cultura negra, principalmente por causa das 
relações originárias do festival com o bumba meu boi nordestino. No contexto do 
Festival de Parintins, tal como em um teatro, assistimos a uma epopeia cabocla numa 
grande semiose linguística, cultural, mítica e histórica. Personagens e elementos 
imaginários como fontes de ligação e origem através do mito que nada mais é do 
que a encenação poética da linguagem. A herança de tradições remotas funcionou 
como um programa de ação, de intervenção e de experimentação. E que, assim, a 
tradição seria continuamente recriada, traduzida, fazendo com que o novo sistema se 
tornasse tributário de outros, que não foram, assim, destruídos, mas recodificados. 
Este trabalho busca compreender a importância da cultura do boi bumbá como 
patrimônio imaterial para a região amazônica e como esta cultura se (re)constrói 
simbolicamente no Festival de Parintins, onde os Bois Garantido e Caprichoso se 
enfrentam há pelo menos 52 anos, na Ilha Tupinambarana. Como abordagem 
metodológica foi utilizada a pesquisa qualitativa, seguindo procedimentos 
metodológicos a fim de mensurar dados sobre “quem são” os heróis desta festa, 
suas cores, quem ajuda a construir este espetáculo grandioso e que todos os anos 
desperta a atenção de pessoas de todas as partes do planeta, além de entrevistas 
a sujeitos que ajudam neste processo criativo. Dispomos de pesquisa bibliográfica, 
para fundamentação de conceitos fundamentais sobre patrimônio imaterial, cultura; 
pesquisa descritiva; e pesquisa documental, para que fosse possível mapear os 
pontos principais do festival em ambos os bumbás. Como resultados, identificam-se 
simbolicamente sujeitos e histórias comuns a outras que se revelam memórias de 
temas correlatos à cultura indígena, cabocla e religiosidade, narrativas simbólicas, 
transmitidas de geração a geração. 

Palavras-chave: boi bumbá; cultura popular; cultura indígena; patrimônio.
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Introdução
Este trabalho busca compreender a importância da cultura do boi bumbá como 
patrimônio imaterial para a região amazônica e como esta cultura se (re)constrói 
simbolicamente no Festival de Parintins, onde os Bois Garantido e Caprichoso se 
enfrentam há 53 anos na Ilha Tupinambarana. A ideia para este recorte surgiu 
durante o projeto de iniciação cientifica (PIBIC), Referenciais indígenas no contex-
to do Boi Bumbá de Parintins, dentro do tema Cultura e processos culturais na 
Amazônia.

 Ao partir da experiência da pesquisadora Djane Sena, com raiz de origem parintin-
ense (avó indígena) miscigenada com raiz europeia (avô português) e raiz afro (pai 
negro), surgiu o interesse pelo tema devido às memórias criadas na infância, de 
caráter individual e coletivo. A soma destas experiências deu origem ao propósito 
de construir, organizar e socializar memórias e entender como isso contribui para 
que a cultura permaneça viva através de histórias passadas de geração a geração, 
como patrimônio cultural. 

Entendemos a importância de patrimônio como um caminho para o passado que 
se inter-relaciona com o presente, carregado de sentidos simbólicos. Para Funari 
apud Pelegrini (2006, s/p) a noção de patrimônio tem origem etimológica em “her-
ança paterna”. Esse termo deriva do latim patrimonium e faz alusão à “propriedade 
herdada do pai ou dos antepassados” ou “aos monumentos herdados das ger-
ações anteriores”, essas expressões fazem menção a moneo, que em latim signifi-
ca “levar a pensar”.

Ghirardello e Spisso (2008, p. 13) nos ensinam que “Patrimônio é o conjunto de 
bens, de natureza material e/ou imaterial, que guarda em si referências à identi-
dade, à ação e à memória dos diferentes grupos sociais”. Contudo, é um erro co-
mum reduzir a definição de patrimônio apenas à preservação de relíquias antigas 
ou edificações. É preciso difundir que se trata também da preservação de uma 
história, um caminho percorrido pela sociedade, desde seus tempos mais remo-

tos até aos dias de hoje, a construção de uma memória social. Bens materiais ou 
imateriais que pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse rele-
vante para a permanência e a identidade da cultura de um povo. 

Neste contexto, o Festival de Parintins é um dos maiores festejos populares do 
Brasil e a maior festa folclórica da região Norte, levando por ano a Parintins mais 
de 70 mil turistas, segundo estimativas da Amazonastur - com base nas infor-
mações do Boletim de Ocupação Hoteleira (BOH), na Ficha Nacional de Cadastros 
de Hóspedes (FNCH) dos meios de hospedagens cadastrados junto ao Cadastur, 
nas informações colhidas pelas agências de viagens e empresas que vendem pa-
cotes para o festival, além da movimentação do porto e aeroporto do município. 
Deste modo, sua preservação auxilia na compreensão da identidade e desenvolvi-
mento cultural não apenas da população amazônica, mas de todos os envolvidos 
no desenrolar do espetáculo.

Para a realização desta pesquisa de abordagem qualitativa, foram seguidos pro-
cedimentos metodológicos que envolvem pesquisas de caráter bibliográfico, de-
scritivo e documental. Como resultados, identificam-se sujeitos e histórias que 
revelam memórias de temas e narrativas simbólicas, correlatos às culturas indíge-
na e cabocla e à religiosidade, transmitidas de geração a geração. 

1.  Memórias de um festival: fragmentos da história
Pensar no Festival de Parintins é ligá-lo diretamente a uma memória coletiva e à 
história do lugar. O fazer histórico é um processo permanente, vivo, que diz res-
peito a todos. A narrativa histórica transmite valores e visões de mundo e ajuda a 
compreender o que se vive hoje e o futuro que se deseja, e essa narrativa histórica 
apresenta um potencial valioso no desenvolvimento social. 

Para Alberti apud Lopez (2008, pág. 17), a memória pressupõe registro – ainda que 
tal registro seja realizado em nosso próprio corpo. Ela é, por excelência, seletiva. 
Reúne as experiências, os saberes, as sensações, as emoções, os sentimentos que, 
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por um motivo ou outro, escolhemos para guardar. Já segundo os ensinamentos 
de Le Goff apud Lopez (2008, pág. 17), podemos inferir que “Uma história é uma 
narração, verdadeira ou falsa, com base na ‘realidade histórica’ ou puramente 
imaginária – pode ser uma narração histórica ou uma fábula.” Toda história é sem-
pre uma narrativa organizada por alguém em determinado tempo e implica uma 
seleção. Essa construção ocorre, invariavelmente, no presente, por um ou mais 
autores.

Tenório (2016, pg. 66) nos informa que, no final do século XIX, começava a história 
dos Bois de Parintins, Garantido e Caprichoso. Nesta época, estabeleceu-se na ci-
dade, o sr. Alexandre Silva, que comprou algumas terras de várzea na área do lago 
do Valente, há algumas horas acima de Parintins, onde passou a trabalhar com 
agricultura. Casou-se com uma mulher de ascendência negra e teve uma filha, a 
quem chamou de Alexandrina Silva, em sua própria homenagem. Alexandrina, 
mais conhecida por Xanda, seria a mãe de Lindolfo Marinho da Silva, que entraria 
para a história como Lindolfo Monteverde, o fundador do Boi bumbá Garantido. 
Na mesma época, oriundo de Crato-CE, chegava a Parintins, o nordestino Roque 
Cid. Pedreiro com conhecimento autodidata em edificações. Pai de Nascimento 
Cid, Raimundo Cid (Mundico), Pedro Cid e Arthur Cid. Os irmãos Cid, com exceção 
de Mundico, seriam os fundadores do Boi Bumbá Caprichoso. 

                   Há muita controvérsia sobre o ano de fundação dos bois, uma vez que 
os bois ainda não eram associações legalmente registradas, nem possuíam farta 
cobertura da imprensa até a criação do Festival. Tudo o que se sabe atualmente 
foi levantado por pesquisadores a partir de entrevistas a membros das duas enti-
dades, além de consultas a outros registros da tradição oral parintinense. Some-
se a isso o fato que a extrema rivalidade com o contrário faz com que ambas as 
entidades busquem se afirmar como a mais antiga, o que leva seus torcedores e 
integrantes a defenderem teses que sugerem datas de fundação mais remotas. 
Em nossas pesquisas, verificou-se que há muita discordância quanto à data de 
fundação, mas que se acabou convencionando o ano de 1913, tanto que ambos 
comemoraram seu centenário na 48ª edição do Festival Folclórico de Parintins, em 
2013.

Segundo Silva (2007, pg.24), o Boi bumbá Garantido nasceu em 12 de junho de 
1913, véspera de Santo Antônio, de uma promessa de Lindolfo Monteverde a São 
João Batista, quando este encontrava-se deveras enfermo: Caso vencesse a enfer-
midade, colocaria o boizinho todos os anos para brincar nos festejos de São João. 
O Boi Garantido é conhecido como “O boi do povão”, possui um coração vermelho 
na testa e defende as cores vermelha e branca. Foi 31 vezes campeão do Festival, 
e sagrou-se campeão no ano do centenário dos bumbás, em 2013. 

Figura 01: Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, 2017

Foto: Wigder Frota

Segundo a folclorista Odinéia Andrade apud Valentim (1999. pg. 132), o Boi 
Caprichoso surgiu em 20 de outubro de 1913, também de uma promessa feita, 
desta vez, pelos irmãos Cid: se tivessem sucesso na nova terra (Parintins), colo-
cariam um boi para dançar nas festas de São João. O Boi Caprichoso é conhecido 
como diamante negro - em razão deste ser todo na cor preta - e possui na testa 
uma estrela, mas as cores que predominam são o azul e o branco. 
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Figura 02: Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso, 2017

                Foto: Wigder Frota

A paixão pelos Bumbás divide a cidade de Parintins entre a sua cor azul e a vermel-
ha. O que separa os lados de cada bumbá é a Catedral de Nossa Senhora do Car-
mo. Segundo Silva (2007, pg. 26), o Festival Folclórico foi criado em 1965, liderado 
por um grupo de jovens ligado à igreja a Juventude Alegre Católica (JAC). Apesar do 
cristianismo e a cultura do boi bumbá serem secularmente antagônicos, a maior 
parte da rapaziada da JAC era vinculada ao Boi Garantido e a finalidade do festival 
era contribuir para a construção da catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Com o festival, os bois passaram a se apresentar em um tablado, sendo avaliados 
em cinco quesitos: marcação, organização, vestuário, ritmo, animação e opinião 
pública. Desta forma, o julgamento implementava naquele momento o que viria 
a ser a competição, cujo resultado almejado passou a ser o título de campeão 
e o troféu.   O controle das brigas foi algo perseguido pelos organizadores nos 
primeiros momentos do festival, pois, além das regras, jurados e premiação para 
o vencedor, impedia se a permanência dos brincantes de um boi no momento 
em que o outro estivesse se apresentando. A medida tinha por finalidade evitar 
a violência. Surgia, assim, a regra que perdura até os dias atuais, que impede que 

uma torcida se manifeste durante a apresentação do adversário. Outro problema 
enfrentado foi a falta de um local apropriado. Quatro lugares diferentes foram 
experimentados antes do Bumbódromo, onde atualmente se realiza o espetáculo. 

De acordo com Tenório (2016, pg. 192), em 1976, o artista Jair Mendes inseriu 
as artes plásticas no universo folclórico do Boi Garantido, sendo, até hoje, o que 
mais desperta o interesse da população, principalmente as gigantescas alegorias. 
Outras novidades foram sendo introduzidas a cada ano, e isso permitiu que os 
bois fizessem experiências a cada edição para chamar a atenção do público. Em 
1978, o poeta Tonzinho Saunier inseriu os contos e lendas e Jair Mendes modif-
icou a forma de fazer a estrutura do Boi, antes feito com paus de igapós e talas 
de palmeiras, passaria a ser feito de fibras e esponjas. Em 1979, o artista Vandir 
Santos inventou e inseriu as alegorias em módulos. E, assim, ano após ano, os bois 
foram se reinventando e se recriando para a cada ano, apresentar um espetáculo 
diferente e inventivo. 

São três dias que Parintins vive sob os holofotes da mídia e de uma plateia externa 
ávida por saber o que os bois reservam para cada noite. Turistas de todas as par-
tes do mundo e cobertura de imprensa do país e do exterior, mostram o crescente 
investimento financeiro para a organização do festival e para a produção artística 
dos bumbás, bem como na qualidade do que se exibe. Isso mostra que o espetá-
culo é, de fato, grandioso, constituído por enormes alegorias, luxuosas fantasias 
e efeitos de luz e de som cada vez mais sofisticados. A magnitude do espetáculo, 
aliado ao lugar onde se realiza, são elementos relevantes nas manifestações de 
estranheza e espanto presentes em avaliações de parte da mídia sobre Parintins. 

O visitante chega a estranhar o fato de ser possível a realização de evento de ta-
manha magnitude em plena floresta amazônica. Cada bumbá tem 02 horas e meia 
para se apresentar em cada uma das três noites. E, em cada apresentação, narra 
uma história diferente. Na arena do Bumbódromo existe respeito. Enquanto um 
Boi se apresenta, a galera adversária observa em silêncio, cada ponto pode fazer 
a diferença na apuração.  Localmente, disputa-se a vitória entre dois bois, com im-
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plicações para a vida cotidiana, pois, em Parintins não se considera o vice-campe-
onato. Para o turista, trata-se de um espetáculo grandioso no qual a vitória de um 
ou de outro não assume maior consequência; seu interesse está, sobretudo, no 
espetáculo em si, no que este representa como novidade, no qual são exibidas 
manifestações culturais de um mundo ligado às narrativas amazônicas.

2.  A importância do Festival de Parintins 
O boi bumbá amazônico é entendido, nesta pesquisa, como um processo de se-
miose - linguística, cultural, mítica e histórica - que, no decorrer do tempo, pas-
sa por processos de recodificação, seguindo o conceito de Lotman (1996 apud 
MACHADO, 2003) sobre o sistema da tradição. Levando em consideração o encon-
tro dialógico proposto por Bakhtin (1982 apud MACHADO, 2003), percebemos a 
dinâmica cultural do Festival de Parintins no que tange às relações entre duas ou 
mais culturas. Para tanto, é de suma importância o estudo de nossos referenciais 
culturais, costumes e tradições para que se possa refletir e comparar informações 
de pesquisas anteriores com a atualidade.

No presente caso, a miscigenação cabocla, a partir da cultura europeia e a cultura 
indígena, constitui a base da cultura popular amazônica, mas, ao se tratar especifi-
camente do boi bumbá, não podemos esquecer da cultura negra, principalmente 
por causa das relações originárias do festival com o bumba meu boi da região 
Nordeste.  

No contexto do Festival de Parintins, tal como em um teatro, assistimos a uma 
epopeia cabocla numa grande semiose linguística, cultural, mítica e histórica. Per-
sonagens e elementos imaginários como fontes de ligação e origem através do 
mito que nada mais é do que a encenação poética da linguagem. A herança de 
tradições remotas funcionou como um programa de ação, de intervenção e de 
experimentação. E que, assim, a tradição seria continuamente recriada, traduzida, 
fazendo com que o novo sistema se tornasse tributário de outros, que não foram, 
assim, destruídos, mas recodificados.

Diz-se, com frequência, que a região Amazônica é uma das mais importantes do 
planeta, inclusive no momento de construção de uma consciência ecológica, mas o 
que grande parte da população acaba esquecendo é dos nossos povos indígenas. 
A população indígena no Brasil à época da invasão portuguesa era de cerca de 1,5 
milhão. Hoje temos pouco menos que isso, segundo o Censo IBGE 2010, cerca de 
896.917 indivíduos divididos em cerca de 240 etnias. Por isso, toda manifestação 
que valorize a cultura indígena é importante como meio de difusão e preservação.

O Festival Folclórico de Parintins utiliza diversos referenciais da cultura indígena 
na concepção de alguns itens, como o Ritual Indígena e a Lenda Amazônica. Há, 
assim, a reinterpretação de conceitos ligados tanto à cultura indígena quanto ao 
saber popular que se apresentam numa releitura artística. 

De acordo com Assayag (1997, pg. 64), a mudança do bumba-meu-boi nordestino 
em boi bumbá na região amazônica deveu-se justamente aos referenciais indíge-
nas, enquanto Andrade (2002) nos ensina que o boi bumbá amazônico valoriza a 
cultura o indígena - mesmo que de forma estilizada. Os referenciais utilizados no 
festival, sejam indígenas ou caboclos, ligam-se à cultura e tradição popular, passa-
da de geração em geração. Para Londres apud Brayner (2007, s/p): 

Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar: 
são os monumentos e obras de arte e também as festas, músicas e 
danças, os folguedos e as comidas, os saberes, fazeres e falares. Tudo 
enfim que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia. 

Segundo Kraisch apud Rocha (2012, s/p), para discutir a relação entre patrimônio e 
arqueologia relacionando à preservação deste patrimônio em particular demons-
tra a necessidade que existe hoje na afirmação dos marcos referenciais e, por que 
não, identitários, de uma determinada sociedade. Para tanto, deve-se considerar 
as relações que memória e identidade estabelecem, de um ponto de vista repre-
sentacional, de base semiótica, através da mediação da cultura material, que é o 
objeto de estudo da arqueologia.  
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Da Amazônia Quaternária, do Boi Caprichoso, às Nações Extintas, do Boi Garanti-
do, a cultura do boi bumbá canta e encena desde o período pré-histórico à colo-
nização do Brasil, numa aula de história ao vivo, fornecendo informações do pas-
sado de todo território amazônico, a partir de uma vasta pesquisa documental 
interpretada artisticamente. Tais pesquisas podem ser consideradas, também, 
como o legado de povos que já não existem mais e, portanto, constituem-se como 
herança cultural.    

3. O Boi Bumbá de Parintins como patrimônio cultural 
imaterial
Para D’Osvaldo (2008, s/p) a palavra patrimônio remonta aos bens materiais que 
são transmitidos de geração em geração, de pai para filho, a um patrimônio co-
letivo, testemunhas da história da nação. Esse conjunto de bens é resultante das 
suas respectivas experiências, coletivas ou individuais, e vivenciadas por um grupo 
social. Para se tornarem eternas é denominado de Patrimônio Histórico Cultural.

Compartilhar experiências é reviver o passado, é o que mantém a memória “VIVA”. 
Segundo Le Goff apud Pelegrini (2006, s/p) a “identidade cultural de um país, es-
tado, cidade ou comunidade se faz com a memória individual e coletiva”; a partir 
do momento em que a sociedade se dispõe a “preservar e divulgar os seus bens 
culturais” dá-se início ao processo denominado pelo autor como a “construção do 
ethos cultural e de sua cidadania”. 

Em essência, cultura é todo conhecimento que uma sociedade tem de si mesma, 
sobre outras sociedades, sobre o meio material em que vive e sobre sua própria 
existência. No início da década de 1980, nas convenções internacionais promovi-
das pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura — Un-
esco, convencionou-se que “cultura” agrega também as maneiras de o ser huma-
no existir, pensar e se expressar e as manifestações simbólicas dos seus saberes, 
práticas artísticas e cerimoniais, sistemas de valores e tradições. Esta noção de cul-
tura adquiriu maior magnitude em 1985, por ocasião da “Declaração do México”. 

Este documento definiu o patrimônio como produções de artistas, arquitetos, 
músicos, escritores e sábios, criações anônimas surgidas da alma popular e va-
lores que dão sentido à vida. Em cartilha informativa, o Instituto do Patrimônio 
Histórico Nacional – IPHAN, frisa a importância da preservação de obras materiais 
e não materiais que expressassem a criatividade de um povo: a língua, os ritos, 
as crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte e os 
arquivos e bibliotecas.

Há que se admitir que, embora a definição de patrimônio cultural busque contem-
plar as mais diversas formas de expressão dos bens da humanidade, tradicional-
mente o referido conceito continua sendo apresentado de maneira fragmentada, 
associado às distintas áreas do conhecimento científico que o definem como pat-
rimônio cultural, natural, paisagístico, arqueológico e assim por diante. Os bens 
culturais encontram-se amparados em nossa carta magna, conforme disposto no 
artigo 216, in verbis: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações, e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§1º O Poder Público, com colaboração da comunidade promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
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registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. 

§2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear a sua 
consulta a quantos dela necessitem. 

§3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais. 

§4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei.

Os bois de Parintins, Garantido e Caprichoso, estão enquadrados como Patrimô-
nio Cultural Imaterial do Amazonas, conforme Decreto nº33.684 de 26 de junho de 
2013, assinado pelo então governador do Estado, sr. Omar Aziz. Dentre as justifi-
cativas apresentadas, uma delas é que os bois são figuras da essência e importân-
cia do Festival Folclórico de Parintins, evento que movimenta cerca de 54 milhões 
de reais na economia local. Na esfera federal, o festival de Parintins atualmente 
está em processo de registro junto ao Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico 
Artístico Nacional sob processo de nº 01450.006348/2009-11 de 31.07.2008, com 
previsão de conclusão para este ano. 

É preciso destacar as diversas formas de expressão presentes no Festival de 
Parintins, as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; bem 
como as celebrações e rituais encenados na festa e também toda a preparação 
que antecede o esperado mês de junho.  Destacamos, também, a culinária típica, 
o artesanato, os sabores, cores e odores produzidos na Ilha Tupinambarana e que 
fomentam a vinda dos aproximadamente 80 mil visitantes anuais. É na formação 
deste território plural que se condensam sujeitos e histórias que de certa forma 
mantém um elo com todo o seu povo e a sua história.

Para Braga (2007, pg. 56), a noção de cultura popular ou “culturas do povo”, surge 
como elemento diacrítico voltado para marcar diferenças, pressupondo sempre 

um contexto que constitui objeto de descrição e inventário por parte do antro-
pólogo, cuja ênfase teórica recai sobre identidades contrastivas, entre letrados 
e iletrados ou, quem sabe, quando se trata de inquirir sobre a imaginação pop-
ular materializada em práticas ditas populares. Para o referido antropólogo, é 
necessário ressaltar a importância de uma cultura popular amazônica, ou melhor, 
a pertinência de se explorar referenciais teóricos e empíricos que nos permitam 
tratar do assunto com o intuito de fixar traços culturalmente relevantes para a 
reconstituição de uma identidade cabocla amazônica. 

O festival em si e seus símbolos representam a memória coletiva da região Norte 
e não apenas do caboclo, como também do indígena, ao formar-se enquanto um 
território simbólico de representações da cultura e um elo vivo com o passado.  
Patrimônio é a valorização de lugares e sujeitos perante a sociedade e a preser-
vação do festival folclórico de Parintins é a manutenção da memória coletiva e da 
representatividade histórica temporal do evento. 

A partir dessa perspectiva, podemos dizer que o Festival Folclórico de Parintins 
carrega a carga de patrimônio cultural do povo amazônico, não sendo hoje ape-
nas um evento isolado, mas como uma interação entre sujeitos, lugar, história, 
memórias e ancestralidade, uma interlocução com o passado e a formação de 
simbologias e sentidos nesse vasto território cultural que é o festival.  

Considerações Finais 
O Festival Folclórico de Parintins é de suma importância para ressaltar a diversi-
dade cultural na região amazônica. Além do seu valor como manifestação cultural, 
também é testemunha do modo de vida, dos afazeres, dos costumes dos caboclos 
e dos povos indígenas, tornando-se, portanto, um documento de valor histórico 
e artístico.

Ao observar o o curso da história do festival de Parintins, é possível também men-
surar o desenvolvimento e crescimento da própria população local e perceber 
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que o festival tem influência na educação, no poder, na economia e até na orna-
mentação dos espaços. O festival folclórico de Parintins possui um papel decisivo 
na vida da população parintinense, vide as eleições para presidente das referidas 
associações que em nada perdem para a eleição de prefeito da cidade.    

Segundo Lotman (1996 apud Machado, 2003), os genes culturais muitas vezes se 
repetem, se transformam, migram de cultura para cultura, atualizando, assim, a 
memória da cultura. Assim, a cultura do boi bumbá vai se recriando e se rein-
ventando, mantendo essa tradição que vai passando de geração a geração e que 
já perdura há mais de 50 anos.  

Podemos inferir que o festival de Parintins, enquanto manifestação cultural, pode 
ser considerada muito mais que um mero espetáculo, mas como também um 
modo de fazer, uma técnica, um bem cultural de natureza imaterial para a popu-
lação brasileira, demonstrando, por conseguinte, sua importância. Assim, a cultu-
ra do boi bumbá é patrimônio imaterial, pois os bois fazem parte de uma memória 
coletiva ao ressaltar as culturas indígena e cabocla, a miscigenação, a religiosi-
dade, valorizando narrativas simbólicas dos povos que constituem a Amazônia.
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RESUMO
O Conservatório Estadual de Música Juscelino de Oliveira Kubitschek localizado em 
Pouso Alegre, MG, ocupa um edifício histórico da cidade que traz consigo uma longa 
bagagem histórica e arquitetônica. O edifício que hoje é tombado como patrimônio 
histórico municipal foi construído em 1918 pelo arquiteto paulista Mario Gissoni para 
servir como Escola Normal e educar as moças da cidade e região. A construção de 
3.943 m² abrigada 300 moças em regime de internato com administração religiosa, 
o edifício foi projetado seguindo as preocupações higienistas dando prioridade para 
ventilação e insolação dos espaços. A partir de 1978 o prédio passa a ser ocupado 
pelo Conservatório Música Juscelino de Oliveira Kubitschek como escola de música, 
canto e cursos técnicos. Esse trabalho propõem uma leitura história e arquitetônica 
do prédio para entender sua importância para história do município e região. Este 
estudo realizado junto ao programa de pós-graduação da Universidade de São 
Paulo campus São Carlos, objetiva compreender o edifício propondo uma leitura 
história e arquitetônica do prédio, colocando em pauta sua restauração e estado de 
preservação para compreender os significados de sua presença na cidade.

Palavras-chaves: Conservatório de Música; Escola Normal; Instituto Santa Dorothea; 
Patrimônio de Pouso Alegre.
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Introdução
O Conservatório Estadual de Música Juscelino de Oliveira Kubitschek (CEMJPA), é 
um dos 12 Conservatórios de Minas Gerais, sendo um dos maiores e mais recon-
hecidos, situado na região central de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais é um 
importante edifício na história educacional e social da cidade. Localizado em local 
estratégico na cidade, na esquina das Ruas Cel. Otávio Meyer e Francisco Sales, 
no centro de Pouso Alegre, um edifício imponente com três pavimentos ganhava 
destaque nas fotografias e na paisagem urbana. 

Figura 1: Praça Senador José Bento em Pouso Alegre. Ao fundo o Instituto Santa Dorothéa, atual 

Conservatório de música. Foto sem data definida, porém podemos perceber que é anterior a 1947 

pela presença da antiga Catedral. Fonte: Acervo Museu Tuany Toledo.

Este estudo realizado junto ao programa de pós-graduação da Universidade 
de São Paulo campus São Carlos na disciplina “Produção Arquitetônica Paulista 
do Séc. XIX ao Séc. XX”, objetiva compreender o edifício propondo uma leitura 

história e arquitetônica do prédio, colocando em pauta sua restauração e estado 
de preservação para compreender os significados de sua presença na cidade.

O conservatório em atividade a mais de 60 anos, oferece aulas musicais, aulas 
artísticas de pintura e interpretação além de cursos técnicos como: Técnico em 
Instrumento, Técnico em Canto e Técnico em Design de Interiores. Foi a partir da 
escola que surgiram diversos grupos musicais, grupos de teatros e atores, orques-
tras, cantores solistas e corais. 

A história do edifício começa com a chegada da Madre provincial das Irmãs Doro-
thea a Pouso Alegre, vinda de Portugal em fevereiro de 1911. Em 1918 tem início 
as primeiras obras do edifício, projetado para abrigar a Escola Normal Santa Dor-
othea, um colégio para meninas, a construção se inicia sob projeto do engenheiro 
e arquiteto Mário Gissoni.

Baseados nos ensinamentos religiosos e morais, a escola Santa Dorothea ensina-
va as meninas e moças da cidade uma educação pontada pela sabedoria religiosa 
e habilidades para exercerem as atividades domésticas.  Para dar apoio ao ensino 
religioso e evitar que as estudantes se desloquem para as outras igrejas da cidade, 
em outubro de 1926 é inaugurada a Capela do Sagrado Coração de Jesus, junto à 
Escola Normal. O colégio funcionou no local até 1975, após a construção de novo 
prédio próximo a Av. Tuany Toledo, as freiras transferiram suas atividades para o 
novo local.

O conservatório anteriormente se localizava na Praça João Pinheiro, antiga Ro-
doviária de Pouso Alegre, onde funcionou por 24 anos. Após a saída das freiras 
para a nova localidade, em 1978 o edifício passa a abrigar o Conservatório Estadu-
al de música J. Kubitschek até março de 1987 quando acontece um incêndio crim-
inoso no prédio. Somente após 7 anos, o Conservatório volta a ocupar o edifício 
retomando as aulas em setembro 1994. 

A pesquisa abordou uma investigação da história, feita através de leitura e análise 
das bibliografias existentes que tratam do tema de patrimônio arquitetônico, dis-
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sertações que se referem ao Conservatório de Música e o Instituto Santa Dorothea. 
Para melhor compreensão foi realizada visita ao local, estudo de sua arquitetura, 
fotografias, análise do projeto de reforma e entrevista com um dos arquitetos re-
sponsáveis pela restauração do edifício após o incêndio. 

Entender o Conservatório foi indispensável para entender seu processo de tom-
bamento e analisar as condições de preservação. O estudo faz uma apuração da 
história do edifício, o incêndio e o processo de reconstrução, de que modo a popu-
lação teve papel importante na reabertura da escola e como se encontra a arquite-
tura desse edifício com o passar dos anos.

História

Escola Santa Dorothea
Em 11 de fevereiro de 1911, a Escola Normal Santa Dorotéia foi fundada pela 
Madre Antonieta Montani Leoni - provincial da congregação de Santa Dorotéia. Foi 
equiparada à Escola Normal do Estado pelo Decreto de nº. 3.256 de 25 de julho 
do mesmo ano. A escola para moças era a única forma de educação da região 
para as filhas de fazendeiros e de ricos comerciantes. Responsável pela difusão 
de comportamentos considerados adequados às mulheres com currículo enci-
clopédico com predomínio dos estudos clássicos, oferecia uma educação dentro 
dos padrões europeus.

Pouso Alegre foi uma das cidades pioneiras ao receber um Instituto de educação 
para mulheres: àquela época, o bispo local viaja à Itália com a missão de convidar 
as religiosas da Congregação de Santa Dorotéia, para assumirem a direção da fu-
tura Escola Normal para meninas.  As irmãs Dorotheas vieram de Portugal, devido 
à situação política criada pela Revolução Republicana de Portugal, em fins de 1910, 
cujo governo expulsou, violentamente de suas casas e colégios, todas as religio-
sas. Aproveitando o convite de Dom Antônio Augusto de Assis, estabelecendo na 
cidade para dirigir a Escola Normal.

Figura 2: Instituto Santa Dorothéa, 1930 – Sede atual do Conservatório. Fonte: http://

museutuanytoledo.blogspot.com.br/2012/05/conservatorio-estadual-de-musica.html

As aulas do curso normal iniciaram-se em março de 1911 ainda no Convento de 
Visitação, em 7 de abril há a mudança para o sobrado cedido por uma família 
no Largo da Catedral. Porém, já no início de 1912 o prédio mostrou-se pequeno 
para atender a procura dos pais de toda a região do Sul de Minas, e mais alguns 
cômodos foram construídos. O trabalho das irmãs popularizava-se na região, e 
o número crescente de alunas também, forçando-as, em janeiro de 1914, a mu-
darem para o Palácio Episcopal. 

A escola funcionou no Palácio até 1915 quando há a transferência das Irmãs da 
Visitação para São Paulo e a eleição do novo bispo de Pouso Alegre. De volta ao 
Convento de Visitação, a escola fica por pouco tempo nesse local em razão da 
solicitação do Governo Federal pedindo o espaço para instalação do 8º Regimento 
de Artilharia Montada. Recebendo as Irmãs Dorotheas uma indenização de Cr$ 
35.000,00 para auxiliar a construção de um novo Edifício. 
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Em 29 de junho de 1919 inaugura-se o imponente edifício, terminando, assim, a 
prolongada fase de transferências do colégio, agora confortavelmente instalado 
no centro da cidade. Projetado especialmente para abrigar a Escola Normal, o ed-
ifício em estilo Neoclássico segue os padrões higienistas da época, presando por 
grandes quantidades de aberturas para garantir a ventilação dos espaços.

Conservatório Estadual De Música Juscelino 
Kubitschek De Oliveira
Em 1951, o governador de Minas Gerais da época, Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra, baixou um ato criando seis Conservatórios Estaduais de Música que deveriam 
ser instalados em regiões distintas do Estado, Pouso Alegre foi uma das cidades 
contempladas. O então Conservatório foi inaugurado no dia 30 de maio de 1954 
pelo então governador de Minas Gerais Juscelino Kubitschek, teve três dias de 
festas para comemorar a abertura da escola. A princípio a escola funcionava em 
um imóvel alugado na Praça João Pinheiro, nº 114, que pertencia ao patrimônio da 
Associação de Proteção à Infância (API).

O Início das atividades foram em setembro de 1954 quando aconteceu a primeira 
seleção de candidatos a alunos. As aulas começaram em fevereiro do ano seguinte 
contando com pouco menos de 40 alunos. A primeira apresentação dos alunos 
do Conservatório em público ocorreu no dia 4 de junho de 1956 em uma audição 
geral para todos os pousoalegrenses. 

O Conservatório realizou diversos festivais de música e arte, entre eles, em 1968, 
o primeiro Festival de Música Erudita (Festival Debussy) e o Concurso Nacional de 
Piano, trazendo à cidade músicos e professores de diversas localidades, como São 
Paulo e Paraná, e de outros países, como Rússia, Alemanha e França. (Borges, pag. 
40)

Com o crescente número de alunos, em 1978, após 24 anos funcionando na Praça 
João Pinheiro, o Conservatório foi transferido parcialmente para o prédio na Rua 

Francisco Sales, dividindo o espaço com a Escola Estadual Ana Augusta de Faria e 
também o curso pré-vestibular do Colégio Anglo. O ginásio e os cursos técnicos 
passaram a funcionar na nova sede, mas o primário musical continuava as suas 
atividades no prédio da Praça João Pinheiro, nesta data o Conservatório já possuía 
1.529 alunos.

O Doloroso Incêndio 
Em março de 1987 o Conservatório enfrentou um grande desastre, um incêndio 
criminoso começou na madrugada do dia 9 e resultou em grande perda material 
e simbólica para a cidade. Quem primeiro notou o incêndio foi o vigia, ao escutar 
barulhos de explosões, avistou algumas chamas na entrada do prédio. Também 
estava no edifício o professor de violino Dalton Ferreira Nunes, que havia vindo 
de Campinas e encontrava-se instalado no segundo andar da construção. Ambos 
acionaram a polícia para dar início a tentativa de apagar as chamas. 

Figura 3: Foto do interior do edifício após o incêndio. Fonte: Museu Municipal Tuany Toledo
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O fogo se espalhou rápido por todo prédio que possuía assoalho de madeira. Mui-
tos ex-alunos e moradores próximos ajudaram na retirada de instrumentos en-
quanto os bombeiros tentavam diminuir as chamas, contaram também com a aju-
da do 14º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército e 20º batalhão de Polícia 
Militar.  Infelizmente, antes que conseguissem acabar com as chamas, a água do 
carro de bombeiro se esgotou e foi preciso retirar água do Rio Mundo, que ficava 
a 2,5km de distância do local. Nesse espaço de tempo o fogo alastrou-se por todo 
o assoalho de madeira, cortinas e instrumentos.

O incêndio destruí todo assoalho do 2° piso e do 3°, queimou o telhado, história, 
instrumentos musicais, arquivos. A memória da escola que estava registrada em 
livros de atividades, onde continha todos os trabalhos anuais, bem como um ar-
quivo iconográfico, contendo mais de 700 fotografias, desde a sua criação, foram 
todas consumidas pelo fogo. Aproximadamente 100 atividades desenvolvidas, 
desde a inauguração do Conservatório até o ano de 1978 foram perdidas. Dos 20 
pianos, 4 deles foram queimados. O prejuízo ficou em torno de cinco milhões de 
Cruzados. 

Sabe-se que o incêndio foi criminoso, porém até hoje o caso não foi solucionado 
a ponto de identificar o autor do crime. A primeira hipótese era de o incêndio ter 
iniciado por um curto-circuito, no entanto, no ambiente onde se iniciou o fogo 
havia apenas um interruptor de luz e este se encontrava no lado oposto do local 
que iniciara as chamas. A fiação toda foi examinada e não foi encontrado nada ir-
regular.  O relatório assinado pelo delegado Carlos Eduardo Pinto, com data de 15 
de julho de 1987 ficou bem claro que o incêndio foi criminoso, causado por uma 
substância inflamável.

A Reconstrução e Restauração
O incêndio causou muitas perdas lastimáveis, dezenas de instrumentos music-
ais, registros, documentos, memorias importantes. O edifício permaneceu com as 
fachadas intactas, por algumas fotografias cedidas pelo Museu Municipal Tuany 

Toledo[1], percebe-se que as paredes internas permaneciam “em pé”, porém sem 
revestimento, os assoalhos de madeira dos pisos superiores foram totalmente 
queimados, como também todo telhado e a escada de madeira maciça que dava 
acesso aos demais pavimentos.

Também pelas fotos percebe-se que algumas salas de aula do piso térreo não 
foram atingidas pelo fogo. Segundo informações fornecidas pela arquiteta Dan-
iela Guilherme[2], docente do curso Técnico Design de Interiores, as últimas duas 
salas do pavimento térreo do corredor direito, permanecem com sua configuração 
inicial sendo os pisos, paredes, janelas e portas originais anteriores ao incêndio. 

O incêndio causou grande comoção nos moradores de Pouso Alegre, para arreca-
dar fundos para a restauração do prédio foram realizadas diversas festas como 
a tradicional Caipiarte. Muitos comerciantes e empresas locais fizeram doações 
através de uma campanha organizada pela Associação do Médio Sapucaí. A recon-
strução do prédio começou devagar em 1988, com projeto de restauração doado 
pelos arquitetos Marcos Vilas Boas e Roduvaldo Vono Carneiro. (XAVIER,2016. Pag. 
22 )

[1]  O Museu Municipal Tuany Toledo cedeu de forma digital as fotografias do 
conservatório após solicitação via e-mail. 
[2]  As informações fornecidas pela arquiteta Daniela Guilherme foram cedidas em 
conversa informal no dia 1/11/2017. 
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Figura 4: Conservatório Estadual de Música Juscelino Kubitschek de Oliveira, estado atual do 

edifício feita em novembro de 2017 pela autora. Acervo pessoal da autora.

Em entrevista informal com Marcos Vilas Boas, o arquiteto contou que foi convida-
do a participar do projeto pelo arquiteto Roduvaldo que havia recebido da direto-
ra do conservatório na época, Wilma Andery, o pedido para o desenvolvimento do 
projeto arquitetônico. Nas palavras de Marcos Vilas Boas “O fogo destruiu tudo, 
mas foi tudo mesmo destruído... só sobraram as paredes e mais nada... e o reboco 
externo, de resto, por dentro, tudo destruído”. (Vilas Boas, 2017)

Segundo o arquiteto, no projeto de reconstrução, haviam proposto uma rampa 
para acesso aos pavimentos superiores, prevista para ser implantada no local das 
“saletas” de ensaio no corredor da biblioteca, essas salas seriam transferidas para 
o então sótão, entre as tesouras do telhado, porém, na obra o projeto foi alterado 
excluindo a rampa e reconstruindo as pequenas salas de ensaio no mesmo local. 

“as paredes internas continuaram, apenas algumas foram demolidas e 
eliminadas, mas 90% foram recuperadas. Quase não haviam estrutura 
de concreto armado, algumas paredes inferiores sim, havia vigas de 
ligação para vão maiores e/ou em corredores maiores, de resto, toda a 
estrutura das paredes eram e foram executadas em argamassas mistas 
e de barro, na maioria eram em barro o assentamento dos tijolos, estes, 
os tijolos, é que faziam parte da estrutura, por ser sua forma na época 
das olarias e o costumeiro de se construir, a composição de tijolos de 14 
x 29 x 6,5. ” (Vilas Boas, 2017)

Marcos Vilas Boas contou que no projeto novo (depois do incêndio) foram adicio-
nados estrutura de concreto armado para ancorar e segurar as paredes internas 
que ficaram totalmente comprometidas pelo fogo, foram colocadas as lajes de 
piso, lajes treliçadas com ferragem adicional. Na proposta do projeto, mantinha-se 
a execução da escada original em madeira, mas foi feita de concreto na obra. Al-
gumas orientações de gestão do espaço foram alteradas pela própria diretoria da 
escola como sala diretor, secretaria e atendimento, bem como acesso secundário 
do conservatório.

Sobre as janelas e portas externas: “foram todas reconstruídas... foram feitos os 
desenhos de toda a fachada lá na calçada, copiado e por fotos executadas. ” (Vilas 
Boas, 2017)

De acordo com Xavier, 2016, o edifício sofreu algumas alterações quando se deu 
o início a restauração. Forma elaborados os projetos elétrico, hidráulico e tele-
fonia para se adequar as necessidades da escola de música. A entrada principal, 
que antes ficava entre a secretaria e biblioteca, passou a ser usada como sala de 
direção, além disso, o auditório foi modificado sendo invertido a posição do palco, 
os camarins passaram a ocupar a sala onde antes funcionava a supervisão, as pol-
tronas foram trocadas pela do antigo cinema da cidade, Cine El Dourado. No local 
onde funciona a sala de direção, no segundo piso, transformou-se em banheiros 
para os professores.
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Os pisos do segundo e terceiro pavimentos, anteriormente de assoalhos de ma-
deira foram substitutos por lajes de concreto. A escada que antes era toda de ma-
deira, atualmente é de mármore e somente o corrimão de madeira, além desta, 
foi implantada uma nova escada para acesso aos pisos superiores. Em uma com-
paração entre duas fotografias do edifício, uma sem data registrada, porém ainda 
com a denominação de Escola Normal, ou seja, anterior a 1975, e outro registrada 
em novembro de 2017, podemos identificar somente alteração da porta principal 
na fachada. 

Somente em 1993, após 6 anos do incêndio, foram liberadas as verbas do Estado 
de Minas Gerais para finalização da obra. No ano seguinte, em 10 de setembro o 
Conservatório foi reinaugurado com uma festa com apresentação de musicais, 
bancas, homenagens e exposições de quadros doados por artistas da cidade. 

Algumas outras modificações foram realizadas no prédio, porém não é possível 
afirmar que fazem parte da restauração de década de 1990, sendo algumas vi-
sivelmente novas como a implantação de porta de vidro colocada recentemente 
entre a entrada de funcionários e o corredor das salas de aula. A construção do 
prédio anexo com 10 salas de aulas, implantação de cobertura translucida e co-
bertura metálica nos corredores laterais, algumas salas foram subdivididas e foi 
retirado o do jardim que ocupava o pátio com duas árvores Paineiras, atualmente 
há somente uma árvore no pátio.

Características Arquitetônicas 
Segundo o laudo técnico de tombamento (1999), o edifício é caracterizado como 
estilo arquitetônico Neoclássico e detalhes barrocos em seu interior. Nesse tra-
balho não será feito uma classificação de qual estilo arquitetônico o edifício segue, 
mas sim dar atenção adequada a sua morfologia, elementos e detalhes. 

Construído em 1918 pelo arquiteto paulista Mario Gissoni e a construção super-
visionada por engenheiros do exército, tem 3.943 m2 de área construída. Foi pro-

jetado para abrigar 300 moças em regime de internato na Escola Normal Santa 
Dorothéa, o prédio segue princípios higienistas característicos da época, pensan-
do em melhor ventilação e insolação dos ambientes é vasto em aberturas e va-
randas. 

Uma arquitetura voltada para educação que se preocupará com a organização do 
espaço escolar. O terreno foi estrategicamente escolhido com localização privile-
giada, ao alto com vista para toda cidade. Inicialmente com três pavimentos, era 
uma construção imponente, marcava seu significado no tecido urbano contribu-
indo para a composição de uma paisagem urbana que expressava o requinte dos 
materiais e elementos arquitetônicos importados, principalmente da Europa.

A planta em formado de L forma um pátio, que anteriormente ajardinado, dava 
acesso a Capela Santa Dorothéa construída em 1926 para servir de apoio ao ensi-
no religioso da Escola Normal. Atualmente, o edifício e a capela são separados por 
um muro. O pátio é uma clara influência dos antigos mosteiros onde era principal 
local de socialização, porém sempre “vigiado” pelas janelas altas do prédio. 

As paredes externas do prédio possuem espessuras diferentes em cada pavi-
mento, característica comum das construções da época, no primeiro pavimento 
as paredes externas são de 80cm de espessura, no segundo 60cm e no terceiro 
40cm. Os ambientes possuem pé direito alto, entre 3,45m e 4,20m. A cobertura é 
feita em estrutura de madeira e telhas tipo francesas. 

Construído no alinhamento das ruas, possui dois “braços” tangenciados pela 
fachada principal. Quatro portas externas dão acesso ao prédio, cada uma com 
duas folhas de madeira com visor protegido por grades, no alto das portas, ban-
deira com caixilho de vidro. No segundo pavimentos, as portas dão acesso a saca-
das em balaústre vazadas sustentadas por elementos decorativos, guisas de mão 
francesa.  Acima das portas há elementos decorativos retangulares. 

As janelas do primeiro pavimento são tipo de porão de guilhotina de duas fol-
has protegidas por grades metálicas, no segundo e terceiro pavimentos as janelas 
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possuem peitoril baixo, aproximadamente 40cm, são em guilhotina de três fol-
has, atualmente protegidas com grades metálicas devido ao peitoril baixo. São 
emolduradas por faixas em alto relevo, abaixo e acima, arabescos e elementos 
decorativos geométricos.

As colunas são destacadas da fachada com elementos que se alargam na altura 
das sacadas, no alto do segundo e terceiro pavimento uma faixa em alto relevo 
com detalhes decorativos fitomorfos, circulares e arabescos, vão unindo as janelas 
em todas fachadas do edifício. No alto da cobertura, mãos francesas decorati-
vas apoiam um beiral proeminente frisado que se alonga por toda extensão das 
fachadas, duas colunetas limitam beiral em arco em três elementos vazados, no 
centro se insere um globo pleno e em cima um medalhão.

Tombamento 
O edifício onde hoje funciona o Conservatório Estadual de Música JKO é parte im-
portante na história da cidade, como já mencionado, foi o primeiro colégio para 
atender moças que de Pouso Alegre e região, tem em sua história um incêndio 
que comoveu toda população e hoje é um dos maiores Conservatórios de música 
de Minas Gerais, faz parte do acervo arquitetônico da cidade por ser um edifício 
imponente e significativo. 

O processo de tombamento teve início logo após sua reinauguração, após a 
restauração do prédio, em 1995, pela prefeitura municipal de Pouso Alegre. Foram 
feitos laudos técnicos para avaliar as condições dos elementos como piso, pare-
des, pintura e estrutura. Em 1999, o prédio é tombado como patrimônio histórico 
e arquitetônico, feito pelo Decreto nº 2348/1999 de 06/04/1999 assinado pelo en-
tão prefeito Jair Siqueira. 

Curiosidades
O arquiteto Mário Gissoni era um profissional de renome na cidade, já havia real-
izado construções expressivas, onde, diversas delas, hoje, são tombadas e consid-
eradas Patrimônio da cidade de Pouso Alegre, como por exemplo: o Colégio Estad-
ual Professor José Marques de Oliveira, o Palácio Episcopal, o Fórum, entre outros.

Posteriormente, denominou-se Conservatório Estadual de Música de Pouso Alegre 
(CEMPA), retornando à denominação de origem de acordo com a Lei N.º 8.709, de 
24 de outubro de 1984, publicada no MG de 25 de outubro de 1984, folhas 05, 
coluna 01.

Em 1969, devido aos grandes trabalhos que estavam sendo realizado pelo Con-
servatório, este foi escolhido como uma das cinco melhores escolas de música 
do país em 1970. Foi realizada a pesquisa por músicos da rádio Jovem Pan de São 
Paulo, onde trouxe à escola o título de Conservatório Modelo do Estado e o Cartão 
de Prata, como Estabelecimento do Ano.

Além de vários conjuntos de câmara e bandas, o Conservatório mantém uma 
Big Band, uma camerata de cordas, duas orquestras (Orquestra Experimental e 
Orquestra de violões); mantém diversos corais e grupos teatrais (infanto-juvenis, 
adultos e da terceira idade); promove mostras e exposições de artes visuais, dec-
oração; e mantém programas de integração cultural, realizando eventos ofereci-
dos à sociedade de toda região. (Borges,2008. pag.39)

Considerações Finais 
A história de uma cidade também pode ser contada através da história de suas ar-
quiteturas, assim como, podemos conhecer a sociedade e modos de vida da épo-
ca. O edifício do Conservatório Estadual de Música JKO tem grande valor histórico 
e cultural para a cidade, em utilização até hoje, o patrimônio foi palco para músi-
cos, instrumentistas e cantores. 
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Levando-se em conta o que foi estudado, podemos ressaltar que a reconstrução 
tentou manter ao máximo a arquitetura original respeitando fielmente a fachada 
que possui diversos adereços típicos das construções da década de 20. Por mais 
que o edifício se apresente em bom estado de preservação ainda assim necessita 
de muitos cuidados.

Sendo tombado municipalmente como patrimônio histórico o prédio tem seu 
valor reconhecido, grande apreço da população da cidade, alunos e Ex alunos, 
porém, ao visitar a escola percebe-se as marcas do tempo, o edifício se encon-
tra em situação precária por mal-uso, as paredes e pisos com revestimentos des-
gastados, sujas e com pichações. Após 23 anos de sua reinauguração, entende-se 
que é necessário realizar uma restauração do prédio, priorizando a preservação 
de sua arquitetura e características que dão beleza ao edifício e mostram sua im-
portância para o município. 

Em conversa informal com arquiteta docente da escola, pode-se perceber que 
está em andamento o processo para uma possível reforma. Ao se estudar o pro-
jeto, pode-se identificar algumas alterações no pátio, a implantação de um anexo, 
retirada do “palco” de apresentações externas e acréscimo de banheiros e rampas 
para alunos com necessidades especiais. É necessário que haja uma preocupação 
sobre como essa reforma será realizada, se está será feita respeitando o patrimô-
nio e suas características e principalmente, respeitando sua história.

O edifício que traz grande alegria a cidade, ainda mantem suas atividades, mesmo 
passando por diversos empecilhos durante as décadas, o Conservatório forma 
diversos alunos todos os anos e atrai filas de próximos candidatos e amantes da 
arte musical. Diferente de que estamos acostumados e ver com imponentes ar-
quiteturas históricas que, ao se tornar patrimônio também se tornam museus ou 
são destinados a utilidades diferentes, o Conservatório mantem sua função de ed-
ucacional. É necessário que prédios históricos não percam sua função dentro da 
sociedade, a restauração e conservação devem ser diários mas para ser arquitetu-
ra deve-se ter uma função, para não se tornarem apenas monumentos. 
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RESUMO
O restauro arquitetônico é um processo regulado por legislação específica  
que  implica em acatar posturas técnicas de preservação que são regidas por 
documentos internacionais conhecidos por “Cartas Patrimoniais”, cuja finalidade é 
a de normatizar mundialmente conceitos e critérios de conservação/ restauração 
de bens culturais. Dessa maneira, os procedimentos e projetos deverão estar 
fundamentados nesses documentos. No Brasil o órgão responsável por organizar 
tal documentação é o IPHAN. O objetivo dessa pesquisa é de discorrer sobre a 
viabilidade de materiais e meios construtivos sustentáveis a serem inseridos em obras 
de restauro de Patrimônios Históricos e similares, de forma a não descaracterizar 
o patrimônio segundo as normas estabelecidas pelos critérios técnicos apontados 
pelo órgão responsável.    A pesquisa foi baseada em um estudo de caso da Igreja 
Igreja do Nosso Senhor Bom Jesus, conhecida regionalmente como Igreja do Portão, 
em Curitiba e leva em consideração os parâmetros que foram abordados nesse 
processo de restauro. Com o presente estudo, pretende-se detectar novos materiais, 
mais  sustentáveis para substituir os já existentes dentro de uma obra em restauro, 
que mantenham a sua integridade histórica, a conformidade dentro dos padrões 
técnicos apontados pela legislação vigente  e ao mesmo tempo a integridade do 
meio ambiente. Para isso foram feitas entrevistas com os arquitetos responsáveis 
pelas obras de restauro, enfocando obras já finalizadas para ter maior veracidade 
nos dados coletados.  Nessa primeira abordagem não foi levado em conta a 
questão orçamentária, tendo em vista que as obras normalmente respeitam valores 
específicos determinados por seus editais. 

Palavras-chave: : Sustentabilidade, Arquitetura Sustentável, Patrimônio Histórico.   
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1.  INTRODUÇÃO 
Em inúmeras ocasiões, se é debatido os conceitos e a importância do patrimônio 
histórico na atualidade, assim como o da sustentabilidade, colocando em pauta 
a importância desses dentro da sociedade e arquitetura. Como para Lima (s/d, p. 
6), o termo Patrimônio Histórico, se estabeleceu por volta do século XIX, onde na 
Europa estava ocorrendo transformações econômicas, ideológicas, políticas e so-
ciais, além de religiosas, como consequência das revoluções que ocorreram nesse 
período, assim ele define o termo como: 

“[...] memórias coletivas e individuais de uma sociedade, através de 
suas mentalidades, suas continuidades, e é o estudo da História, o 
conhecimento histórico que dará crédito, o passaporte necessário para 
a consolidação dessa relação memória e patrimônio com a história�. 
(LIMA, s/d, p. 6)

Ja em relação a sustentabilidade, o SESC Sorocaba (s/d) relata que sua origem vem 
do termo “desenvolvimento sustentável”, definido como: “[...]aquele que atenda 
às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das ger-
ações futuras de suprirem suas próprias necessidades”, também citam que:

A concepção de sustentabilidade pressupõe uma relação equilibrada 
com o ambiente em sua totalidade, considerando que todos os 
elementos afetam e são afetados reciprocamente pela ação humana. A 
sustentabilidade, portanto, diz respeito às escolhas sobre as formas de 
produção, consumo, habitação, comunicação, alimentação, transporte e 
também nos relacionamentos entre as pessoas e delas com o ambiente, 
considerando os valores éticos, solidários e democráticos. (SESC, 
Sorocaba, s/d.)

De tal forma, por meio dessa pesquisa, foi realizado um levantamemento bibli-
ográfico, histórico e um estudo das técnicas de restauro utilizado, no estudo de 
caso, a Igreja do Senhor Bom Jesus do Portão. Por meio desse estudo, foi elab-

orado um levantamento bibliográfico sobre Arquitetura Sustentável, inserida em 
uma construção considerada Unidade de Interesse Especial de Preservação do 
Município (Uiep) que foi restaurada. Tendo assim uma maior visão sobre à pos-
sibilidade de usar, materiais ou qualquer fonte sustentável, dentro desse projeto 
específico, considerando  a importância de todos os fatores que afetam a suste-
ntabilidade,  considerando seu termo mais específico, até as vertentes em que ele 
se encontra.

Nossa proposta passa por identificar a unidade retratada no estudo de caso, atu-
alizar o leitor sobre conceito de sustentabilidade utilizado, passando para o con-
ceito de restauro e sua importância para uma construção e da sociedade. 

Os primeiros estudos têm como propósito considerar apenas os materiais sem 
levar em conta os seus custos, pois nos propomos a realizar um levantamento de 
viabilidade técnica. Esse artigo terá a finalidade de avaliar, se de certa maneira, 
existem, dentro dos padrões das técnicas atuais de restauro, formas mais sus-
tentável de trabalho, que diminuam os impactos ambientais do processo e que 
possam ajudar ecologicamente o ambiente. 

2.  SUSTENTABILIDADE
A palavra “sustentável” vem do latim “sustentare” e tem como significado: suste-
ntar, suportar, conservar, manter. Assim, sustentável é tudo aquilo que pode ser 
sustentado, e é sob esse princípio que a ONU (1992, ONU, Rio-92 e 2010, JOANES-
BURGO, África do Sul) defende a sustentabilidade, como: “o desenvolvimento sus-
tentável é baseado em três conceitos em: desenvolvimento econômico, desen-
volvimento social e proteção ambiental”. Já a sustentabilidade segundo Sachs 
(1990), “constitui-se num conceito dinâmico que leva em conta as necessidades 
crescentes das populações num contexto internacional em constante expansão”. 

Sob um retrospecto histórico, a preocupação com o desenvolvimento sustentável 
iniciou em meados da década de 60 a partir de movimentos ambientais. Dois 
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eventos impulsionaram muito o desenvolvimento do pensamento sustentável: a 
criação do Clube de Roma em 1968, onde líderes de certos países visavam pro-
mover um crescimento econômico estável e sustentável da humanidade, levan-
do em consideração o crescimento econômico e o aumento do uso de recursos 
naturais; e a publicação do relatório, “Os Limites do Crescimento” em 1972 por 
uma equipe de pesquisadores do Massachusetts Institute of Thechnology (MIT), 
a pedido de Clube de Roma, desenvolvido a partir de uma simulação computa-
dorizada apontando para um futuro nada positivo. Tal estudo mostrava que, para 
gerar uma estabilidade econômica os Estados teriam que diminuir o crescimento 
populacional e o Capital Industrial e respeitar os recursos naturais finitos.  

Esses eventos foram de grande importância e tiveram uma vasta repercussão 
internacional, em todos os campos de estudo e atualmente “sustentabilidade” é 
avaliada como uma disciplina a parte que acaba permeando todo conhecimento 
humano, inclusive na Arquitetura. 

Surgida pelos anos de 1970, a arquitetura sustentável, preconiza que uma con-
strução deve alterar minimamente o meio ambiente em que está inserida. Utili-
zando a maior quantidade possível de elementos de origem natural e garantindo 
um aproveitamento racional dos recursos necessários para iluminar e ventilar os 
ambientes; de forma a reduzir os desperdícios nessas áreas. Além disso, a arquite-
tura sustentável deve preocupar-se com o uso de materiais certificados e que ven-
ham de fornecedores legalmente estabelecidos e que professem as mesmas cren-
ças em relação a diminuição dos impactos ambientais e das emissões de gases 
poluentes. É também frequente o uso de materiais considerados ecologicamente 
correto como os reciclados ou os oriundos de projetos sociais. Depois de tudo; 
ainda há um estudo detalhado de como se portará a construção e de como serão 
tratados os resíduos gerados por ela; de forma a não afetar (ou reduzir drastica-
mente esse efeito) no ambiente que circunda o imóvel. 

Através desses cuidados, a arquitetura sustentável procura elaborar prédios que 
sejam cada vez mais eficientes energeticamente. Assim, não é incomum a utilização 

de materiais alternativos e totalmente diferenciados do que se encontraria numa 
construção “não sustentável” nas áreas de iluminação e ventilação do prédio. A 
energia solar ou a eólica, dependendo da localidade em que se encontra a obra, 
são frequentemente adotadas como formas limpas e de emissão praticamente 
zero; podendo assumir parte ou a totalidade da responsabilidade por esses itens. 

A Arquitetura que não nasce sustentável, que possui grande valor histórico, cul-
tural, artístico para a comunidade, pode ter sua manutenção minimizada com 
relação aos efeitos ambientais que produz. 

Atualmente, entendemos que, arquitetura sustentável, é aquela que leva em con-
sideração quatro pilares do seu conceito: “ser Ecologicamente Correto, Economi-
camente viável, Socialmente Justo e Culturalmente viável”. 

Por ecologicamente correto se entende a edificação que interfere o mínimo pos-
sível no entorno, nas variantes naturais e tampouco compromete o uso dos re-
cursos locais. Por economicamente viável compreende-se a construção que com-
promete os recursos financeiros bastantes a sua construção e manutenção, não 
onerando o sistema já existente. Socialmente justa é a arquitetura que tem seu 
valor social reconhecido, tanto no uso do espaço em relação à taxa de ocupação, 
quanto à disparidade de parâmetro construtivo regional. Culturalmente viável 
deve ser a edificação que não encontre barreiras para se incorporar a cultura local. 

Evidentemente todos esses parâmetros são discutíveis tanto em sua existência 
quanto em sua amplitude de atuação, não são critérios únicos e nem tampouco 
unânimes na literatura, mas atualmente refletem melhor a preocupação com o 
espaço construído e a sociedade que o rodeia. 

Para uma melhor avaliação de um projeto, existem ainda os sistemas de certifi-
cação transparente, que possibilita aos profissionais da área e seus clientes uma 
maior segurança na criação da sua obra. Contudo, como já mencionamos, suste-
ntabilidade, pode ser entendida de muitas maneiras e usada em diversos casos, 
sob diferentes parâmetros e escalas, desde a separação do sistema hidráulico 
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para aproveitar, reutilizar e economizar a água até a inserção de inertes no con-
creto para melhorar em algum sentido sua eficiência. Existe uma vasta cadeia de 
ideias sustentáveis em projetos na contemporaneidade, em época de escassez 
de materiais e recursos, em sociedades de economias instáveis e assim devemos 
levar em consideração que mesmo mínimas ações ainda fazem grande diferença.  

Tendo esses aspectos e conceitos em mente, nos debruçamos sobre a questão 
do restauro e de seus limites de sustentabilidade. Será usado edifícios consider-
ados como Patrimônios Históricos que irão ser restaurados, avaliando se até certo 
ponto podemos usar técnicas ecológicas corretas durante o processo de restauro. 

3.  PATRIMONIO HISTÓRICO  
Os conceitos de patrimônio começaram a tomar forma por volta do século XVII 
e XVIII, com a passagem pela revolução industrial e francesa e a necessidade da 
sociedade de preservar alguns bens. Já em Outubro de 1931, a Sociedade das 
Nações Unidas lançam, o que seria sucessivas publicações de vários teóricos da 
área de patrimônio e história, a Carta de Atenas. Esses documentos seguem uma 
sequencia de acontecimentos e a evolução dos termos e conceitos de monumen-
tos, Patrimônio, entre outros, a conferência estabelece diretrizes gerais para a 
conservação de monumentos deteriorados, como (IPHAN, 2004, pg. 13 – 15):

1° A colaboração em cada país dos conservadores de monumentos e 
dos arquitetos com os representantes das ciências físicas, químicas e 
naturais para a obtenção de métodos aplicáveis em casos diferentes.

2° Que o Escritório Internacional dos Museus se mantenha a par dos 
trabalhos empreendidos em cada país sobre essas matérias e lhes 
conceda espaço em suas publicações. 

Outro ponto importânte que é abordado dentro das Cartas patrimôniais, a Carta 
de Atenas (IPHAN, 2004, pg. 16), afirma que os especialistam tem uma opinião 
unânime quanto a importância de analisar todas as patologias encontradas em 

todas as dimenções das obras a serem avaliadas, anteriormente ao seu restauro, 
parcial ou total. 

Patrimônio Histórico Edificado pode ser definido como um edifício que fora con-
struído em uma época passada e possui assim uma grande importância cultural, 
social, religiosa, histórica e estética para a sociedade ao todo, pois poderão servir 
como fonte de conhecimento e pesquisas. De acordo com BRAGA (2003, p.2).

Entende-se por patrimônio cultural todo aquele que sendo objeto, 
construção ou ambiente, a sociedade lhe atribua um valor especial, 
estético, artístico, documental, ecológico, histórico, científico, social ou 
espiritual e que constitua um patrimônio cultura essencial a transmitir a 
gerações futuras.  

Em uma escala estadual, a Lei 1.211/53, Artigo 1° (SECRETARIA ESTADUAL DA CUL-
TURA, 1953), define Patrimônio Histórico como: 

Artigo 1º - Constitui o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado 
do Paraná o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado 
e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação 
a fatos memoráveis da história do Paraná, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico, assim como 
os monumento naturais, os sítios e paisagens que importa conservar 
e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela 
natureza ou agenciados pela indústria humana.

Há uma legislação específica destes Patrimônios, além disso, possui o tombamen-
to dessas edificações, ele pode ser de bens moveis ou imóveis. Podem ser tomba-
dos os edifícios públicos, fotos, obra de arte, tudo que há uma grande importância 
para um povo. O tombamento pode ser feito pela União, através do IPHAN (Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), pelo Governo Estadual, através 
da Secretaria de Estado da Cultura (CPC) ou pelas administrações municipais que 
dispuserem de leis específicas. O tombamento também pode ser feito pelo ICO-
MOS/UNESCO tornando-se Patrimônio da Humanidade. 
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4.  TOMBAMENTO  
Um dos primeiros métodos que levaram ao tombamento foram por atos jurídi-
cos, que ocorreram em 2 de outubro de 1789, na França, onde os bens do clero, 
e posteriormente o da realeza, foram colocados “a disposição da nação”, assim a 
partir desse momento o monumento poderia ser considerado herança (IPHAN, 
2004, pg. 11).

Segundo a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná: 

Atualmente, o tombamento é um ato administrativo realizado pelo 
poder público (SEEC/CPC) com o objetivo de preservar, através da 
aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e 
ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos 
ou descaracterizados. (PARANÀ, s/d)

O tombo é um ato administrativo, que pode ser realizado pela comunidade, ou por 
qualquer pessoa física ou jurídica com conhecimento e interesse na preservação, 
ou que tenha valor afetivo para a população, por meios de legislação específica, 
isso impede que estes venham a ser descaracterizados. O bem cultural é todo con-
junto de bens com importância histórica, arquitetônica, paisagística e imaterial, 
como móveis e imóveis com significado cultural (áreas ambientais, obras de arte, 
edifícios, mobiliários, utensílios, etc). O Decreto-Lei n° 25, apresentando o conceito 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 

Art. 1. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja 
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. (BRASIL, 1937).

A União pode solicitar o tombamento através do Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural; o Governo Estadual, através da Coordenação do Patrimônio Cultural; e 

as administrações municipais, através de leis específicas.  Após ser efetivado o 
bem começa a ser protegido legalmente contra destruição até que seja tomada a 
decisão de ser, ou não, tombado.  

Após o bem ser tombado, o primeiro ato é a preservação, se necessário fazer 
um restauro, no caso de bens matérias, como edifícios, obras de arte, etc. O bem 
pode ser usado posteriormente ao tombo, apenas não pode ser descaracterizado 
ou destruído e seu entorno não pode ser modificado a modo que possa reduzir a 
visibilidade do bem cultural ou não preserve seu ambiente. 

Um tópico importante, na hora de abordar os temas de tombamento do patrimô-
nio histórico é, a relação da história com o bem que irá ser tombado, ou é con-
siderado um patrimônio. Quando o espaço possui qualquer tipo de relevância 
histórica, para Tomaz (2010, p. 2) ainda apresenta que esse espaço permite que as 
pessoas recordem de: 

[...] lembranças de um passado que, mesmo remoto, é capaz de 
produzir sentimentos e sensações que parecem fazer reviver momentos 
e fatos ali vividos que fundamentam e explicam a realidade presente. 
Essa memória pode ser despertada através de lugares e edificações, 
e de monumentos que, em sua materialidade, são capazes de fazer 
rememorar a forma de vida daqueles que no passado deles se 
utilizaram. Cada edificação, portanto, carrega em si não apenas o 
material de que é composto, mas toda uma gama de significados e 
vivências ali experimentados. (TOMAZ, 2010, p. 2)

5.  RESTAURO 
O restauro tem como objetivo a preservação histórica, social e cultural de uma 
obra, tentando mante-la, em sua maioria, o mais original possivel.  Em “O que 
é Patrimônio Histórico”, Lemos ( 2006, pg. 67 – 69 ) afirma que para preservar é 
importante a obra ter uma utilidade, e que seu uso seja o mais relacionado ao seu 
original, sempre que possível. Contudo o autor implica, que muitas vezes essas 
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unidades de preservação, ja se encontram deterioradas e arruinadas, assim se faz 
necessário utilizar mecânimos para a reabilitação do edifício. 

O contexto histórico presente na evolução desse meio de preservação, vem ocor-
rendo a décadas, mas foi com a publicação de alguns documentos, que serviam 
como diretrízes para o restauro, como a Carta de Atenas, ou a carta de Veneza que 
se deu início a valorização desse estudo. Lemos (2006, pg. 77) citando a Carta de 
Veneza (n/d), resume algumas considerações: 

1. “O Monumento é inseparável do meio onde se encontra situado e, 
bem assim, da história da qual é testemunha”. Procura-se, então, 
relacionar o bem cultural “o monumento, que, inclusive, pode ser 
uma obra modesta” com o seu meio ambiente, com a sua área 
envoltória, com o seu contexto socio-econômico, recusando-se a 
encara-lo como trabalho isolado no espaço.

2. A conservação e a restauração de monumentos são 
fundamentalmente atividades interdisciplinades, que apelam “para 
todas as ciências e todas as técnicas capazes de contribuir para o 
estudo e salva quarda do patrimônio nacional (...)”. Daí, a ampla 
relação de especialistas  a que recorre o arquiteto responsável 
pela intervenção preservadora. Esse auxílio de técnicos vai desde 
a participação de historiadores, críticos de arte, arqueólogos, na 
identificação correta do bem cultural até o concurso de peritos 
em mecânica do solo, em comportamentos de materiais perante 
a poluição ambiental, em estabilidade de velhas construções 
combalidas, em pinturas depauperadas, etc, etc. [...]

O restauro pode ser feito em Patrimônios Históricos assim como arquitetura 
vernaculares, desde que tenham um valor significativo para a sociedade, como 
artístico, científico, documental ecológico, espiritual ou social. As definições abaixo 
foram retiradas de Recomendações e Diretrizes para a adoção de princípios co-
muns sobre a conservação e restauração do patrimônio cultural na Europa – Apel 
(Acteurs du patrimoine européen et legislation - 2001):  

• Conservação – restauro: A conservação-restauro deve ser definida 
como qualquer intervenção direta ou indireta efetuada sobre um 
objeto ou monumento, para salvaguardar a sua integridade física e 
garantir o respeito pelo seu significado cultural, histórico, estético e 
artístico. Esta definição condiciona a natureza, a extensão e limites 
das medidas que podem ser tomadas, assim como das intervenções 
que podem ser levadas a cabo no patrimônio cultural. 

• Diagnóstico O diagnóstico compreende a identificação, a 
determinação da composição e avaliação das condições dos bens 
culturais; a identificação, a natureza e extensão das alterações, a 
apreciação das causas da sua degradação e a determinação do 
tipo e extensão do tratamento necessário, assim como o estudo das 
informações existentes relacionadas. 

6. UNIDADE DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO

De acordo com o DECRETO N° 185, Art. 4° (SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIS-
MO, 2000), as Unidades de Interesse de Preservação (UIP’s), são avaliadas como 
bens imóveis que se deve preservar, sem serem descaracterizadas, demolidas, 
multiladas ou destruídas.  Atualmente são cerca de 622 Unidades de Interesse de 
preservação dentro de Curitiba, dados esses retirados da lista de Equipamentos 
Urbanos de Curitiba IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamerno Urbano de Cu-
ritiba (2011).

7. IGREJA DO SENHOR BOM JESUS  
A igreja do Senhor Bom Jesus está localizada na Rua João Bettega, 07 no Portão 
– Curitiba, PR. Sua construção começou em 1916, por imigrantes europeus em 
estilo Neogótico, erguida ao redor de uma capelinha que existia ali desde o início 
do século XX. Foi inaugurada em 1928 e elevada a Paróquia em 15 de dezembro 
de 1936 e é considerada pelos fiéis da região um marco de tradição e devoção. 
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Em 1986, foi realizado a primeira grande reforma da edificação, em comemo-
ração ao seu aniversário de 50 anos, também em  1990, a igreja foi tombada pelo 
patrimônio histórico do município. Atualmente a igreja é considerada, de acordo 
com as especificações do IPPUC, uma UIP (Unidade de Interesse de Preservação) 
de dependência administrativa Particular, considerada na tipologia de Arquitetu-
ra Eclética. Em 2007 ocorreu um incêndio no local, na área do presbitério que 
comprometeu toda a cobertura. Pela importância arquitetônica temporal, a igreja 
foi considerada uma Unidade de Interesse Especial de Preservação do Município 
(Uiep), assim começou seu restauro, com o escritório Sockek Bandil Construção e 
Restauro, a frente desse projeto. 

8. RESTAURO DA IGREJA DO SENHOR BOM JESUS 
O restauro da Igreja do Senhor Bom Jesus teve início em 2013 e foi finalizada em 
2015, realizada pelo escritório “Soczek Bandil Construção e Restauro”, pelos ar-
quitetos Aline Soczek Bandil e José Pedro da Silva, com o objetivo de preservar um 
patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da cidade de Curitiba. A importância 
de seu restauro vem, de acordo com a arquiteta responsável, que a igreja é uma 
das únicas na cidade que ainda contem seus componentes originais, ora por seus 
fatores históricos.  

9. PROPOSTA SUSTENTÁVEL 

9.1 CONCEPÇÃO DA PESQUISA 
Essa proposta pode obter resultados positivos e negativos, foram feitas e avali-
adas hipóteses da viabilidade no uso de métodos e materiais sustentáveis a ser 
aplicados na obra de restauro da Igreja do Senhor Bom Jesus, no Bairro Portão em 
Curitiba - PR.  

 

9.2 USO DOS MATERIAS E POSSIVEIS 
SUBSTITUIÇÕES: COBERTURA SOBRE O PRESBITÉRIO 
Foi utilizado uma estrutura metálica no lugar da estrutura de madeira sobre o 
presbitério, que foi perdida no incêndio. A utilização desse material já indica que o 
método é mais resistente com uma necessidade menor de ser substituída em no-
vos restauros, sem ter desperdício de material, como seria com o uso da madeira. 
Esse processo pode ser realizado, pois não vai interferir na aparência original da 
construção. As telhas empregadas foram cerâmicas, tipo germânicas planas com 
inclinação acima de 40%, de 40 cm e 43,2,kg/m² , tendo a possibilidade de serem 
trocadas por telhas ecológicas, com duração de 30 anos peso de 6kg/m² em média, 
fabricada de fibras naturais, fabricadas a partir do reaproveitamento de produtos, 
com fácil decomposição no meio ambiente, sem emitir gás poluentes durante sua 
fabricação, emitem baixa transmissão de calor e som, aumentando o conforto 
térmico e acústico, tem a mesma coloração, e aparência do que as utilizadas no 
projeto. Em relação as cumeeira, o restauro aplicou-as em cerâmica emassada, 
sendo tolerado, substituição por cumeeiras ecológicas de mesmo formato e cor.  

9.3 FACHADAS 
O trabalho realizado na fachada seria mais de revestimento, reboco e pintura. 
Originalmente foi executado aplicações de camadas de tintas conforme a exigên-
cia da obra, sendo utilizado tintas acrílicas ou tinta látex, visando as exigências 
requeridas pelos órgãos patrimoniais de Curitiba. Contudo a utilização de tintas 
de minerais naturais, também poderiam ser aplicadas na mesma quantidade de 
camadas e cor  que as acrílicas e de látex, elas são feitas a base de terra e emulsão 
aquosa sendo menos poluentes e bem duradouras. 
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10. CONCLUSÃO 
No presente, abordamos o assunto de sustentabilidade na arquitetura de restau-
ro. De forma simples, concluímos o conceito de sustentabilidade os fatores 
históricos envolvidos para o desenvolvimento sustentável ser tão importante na 
contemporaneidade, sobre a arquitetura sustentável. Também há uma breve ex-
plicação sobre o conceito de restauro, seu objetivo de conservação, o processo 
para transformar um edifício em patrimônio histórico e o que esse conceito sig-
nifica. Isso tendo como objetivo para que posteriormente os leitores tenham um 
maior conhecimento dos conceitos de cada termo utilizado na pesquisa para sua 
maior compreensão. Tendo em vistas os conceitos citados acima, o estudo desen-
volvel uma análise, em cima de um estudo de caso, da Igreda do Senhor Bom 
Jesus, após ela sofrer um incendio o que tornou necessário um restauro. A obra, 
por ser uma Unidade de Interesse de Preservação, foi restaurada de acordo com 
as legislações vigentes no Brasil, assim pode ser elaborado uma comparação dos 
materiais empregados no precesso de restauro e outras propostas sustentáveis. 
Ao fim, percebe-se que a proposta pode ser viável em pequena escala, alguns dos 
materiais originais conseguem ser substituidos por sustentáveis. 
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RESUMO
Este artigo apresenta uma discussão que toma como base os dados obtidos em uma 
pesquisa de mestrado em fase inicial, vinculada ao Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da UFPB. A dissertação em questão busca analisar a 
produção arquitetônica residencial do arquiteto Mário di Lascio, na cidade de João 
Pessoa no período entre 1957 e 1979, situando-a num contexto de transformações 

entre expressões formais, formas de construir e modos de morar tradicionais e 
modernos. Em síntese, busca-se entender em que medida a dualidade tradicional/
moderno se expressa em sua obra e o porquê desta ambiguidade. Ao verificar alguns 
trabalhos que tomam como tema central a arquitetura moderna produzida na 
capital do estado da Paraíba nas décadas de 1950, 1960 e 1970 é recorrente perceber 
a vinculação deste arquiteto ao processo de difusão da arquitetura moderna no 
contexto local e a análise de alguns de seus projetos, como os das residências 
Lourenço Miranda Freira (1958) e João Cavalcante (1960), ambos considerados 
emblemáticos. Apesar disso, até então não houve um estudo sistemático sobre sua 
obra. Dessa forma, a etapa inicial desta pesquisa consiste na coleta de dados, a qual 
busca ampliar o acervo de projetos conhecidos deste arquiteto – um processo que 
possivelmente pode indicar pistas para a compreensão das questões de pesquisa 
levantadas. Esta comunicação objetiva discutir as contribuições oriundas de três 
tipos de fontes, nas quais se concentram os esforços iniciais, sendo elas: a) o arquivo 
“morto”, referente aos projetos encontrados nos processos de construção localizados 
na Prefeitura Municipal de João Pessoa; b) o arquivo “vivo”, que compreende as casas 
cuja estrutura física encontra-se bem preservada; c) as fontes orais, referentes aos 
relatos do arquiteto e dos seus clientes. Cada uma dessas fontes complementa o 
estudo de maneiras diferentes, pois enquanto que o arquivo “morto” possibilita fazer 
a uma correlação direta entre a linguagem formal e organização espacial, o “vivo” 
traz a percepção da materialidade e dos detalhes que nem sempre são representados 
nos desenhos oficiais. Por outro lado, a fonte oral traz a perspectiva do usuário 
sobre o projeto, possibilitando entender o peso do encomendante nas decisões 
arquitetônicas e o processo de cada imóvel – as particularidades e as alterações 
entre o construído em relação ao idealizado. Embora esta fase esteja parcialmente 
concluída, a partir das reflexões apresentadas percebe-se a importância da 
documentação desta produção para a compreensão de um determinado momento 
da história da arquitetura local.

Palavras-chave: Documentação; arquitetura moderna; Mário di Lascio; João Pessoa.
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Introdução
As discussões apresentadas neste artigo representam parte de uma pesquisa de 
mestrado em fase inicial, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da UFPB. A dissertação em questão analisa a produção arquitetônica 
residencial do arquiteto Mário di Lascio, concentrada na cidade de João Pessoa 
(PB) no período entre 1957 e 1979, buscando, a partir desta obra, compreender 
um momento de transformações das expressões formais, formas de construir e 
modos de morar da arquitetura residencial.

A trajetória profissional de Mário di Lascio pode ser considerada multifaceta-
da, visto que à parte da produção de edificações particulares, o arquiteto atuou 
numa série de intervenções urbanas e obras públicas/institucionais – além disso, 
participou da fundação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB em 1974, 
onde lecionou por vários anos. Mesmo com essas contribuições, a obra de Las-
cio é pouco abordada em pesquisas locais de uma maneira aprofundada, sendo 
mencionada de forma mais relevante em estudos voltados a entender a difusão 
e consolidação da arquitetura moderna na capital paraibana, especialmente nas 
décadas de 1960 e 1970. Essa abordagem é atestada em pesquisas desenvolvidas 
recentemente, tais como as dissertações de Pereira (2008), Araújo (2010), Costa 
(2011) e Galvão (2012).

Nos trabalhos mencionados é recorrente a menção a alguns de seus projetos res-
idenciais, como por exemplo, os das residências Lourenço Miranda Freira (1958) 
e João Cavalcante (1960), ambos considerados emblemáticos para arquitetura 
moderna paraibana, por demonstrarem as formas como ela se difunde e é re-
cepcionada pela sociedade, além de assinalar “como se manifesta a ideia de uma 
arquitetura moderna brasileira dentro de uma produção erudita e seu papel no 
discurso de construção de uma cidade moderna” (GALVÃO, 2012, p. 147). Ness-
es títulos também é comum averiguar uma crítica acerca da obra de Lascio, no 
que concerne uma característica de sua produção, que em alguns pontos parece 
seguir cânones modernos, e em outros distancia-se deles; aproximando de uma 

arquitetura mais tradicional e modesta, a qual reproduz esquemas construtivos 
diversos, desvencilhados de princípios e inovações que marcavam o modernismo. 

Essa aparente contradição é identificada pelos autores em diversos níveis de 
análise, por vezes se expressando na hibridez dos sistemas construtivos emprega-
dos na construção; em outros momentos na organização espacial – por exemplo, 
na frequente presença de uma edícula com o setor de serviço aos fundos do lote; 
e principalmente, numa ordem formal/plástica, que podia seguir referências di-
versas, às vezes conflitantes. Nesse sentido, Galvão afirma que em alguns projetos 
analisados em sua pesquisa, a clara hierarquia das fachadas, valorizando aquela 
com maior visibilidade a partir da rua, “demonstra a intenção de parecer moder-
no, mesmo que para isso o projeto não integre todos os elementos dessa lingua-
gem [...], mesmo que isso implicasse em alguns mascaramentos” (2012, p. 168). 

Foi partir de constatações como estas que se lançou a questão geral desta pesqui-
sa: verificar em que medida a obra residencial projetada por Mário di Lascio real-
mente expressa tanto soluções e elementos tradicionais, quanto aspectos car-
acterísticos de um morar moderno. Além disso, busca-se entender os possíveis 
porquês por trás dessa ambiguidade, acreditando essas respostas podem ajudar 
a melhor situar um momento de transição e transformação na produção de ar-
quitetura na cidade de João Pessoa.

Assim, um dos primeiros passos da pesquisa foi o levantamento documental, que 
possibilita identificar e conhecer a obra do arquiteto numa maior completude. 
Como comentado anteriormente, embora se faça menção a alguns de seus pro-
jetos em trabalhos locais, o que se vê é uma abordagem fragmentada e limita-
da – ou seja, a discussão de obras pontuais, resumida muitas vezes aos mesmos 
exemplares considerados mais emblemáticos, usados para reforçar e reafirmar a 
ideia de contradição e ambiguidade.

Considerando a atual fase de levantamento de dados, este artigo busca apresen-
tar uma possível abordagem para entender as possíveis contribuições das fontes 
pesquisadas. O enfoque será dado a três fontes: a) o arquivo “morto”, referente 
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aos projetos encontrados nos processos de construção pesquisados na Prefeitura 
Municipal de João Pessoa; b) o arquivo “vivo”, que compreende as casas cuja estru-
tura física encontra-se bem preservada; c) as fontes orais, referentes aos relatos 
do arquiteto e seus clientes. Espera-se que a partir dos cruzamentos dessas evi-
dências, seja possível fundamentar uma crítica acerca da produção desse arquite-
to, e ao mesmo tempo, contextualizar e abranger a complexidade que sua obra 
expressa, como produto de um momento de transição na história da arquitetura 
local.

O ponto de partida: a casa como documento
A proposta de analisar os projetos de arquitetura residencial tendo em vista iden-
tificar as possíveis ambiguidades em suas concepções, e ainda, a correlação des-
sas variações a um contexto socioambiental já indica uma decisão metodológica 
basilar nesta pesquisa: de utilizar o projeto como meio para narrar e entender um 
momento da história. 

De um ponto de vista, a localização da residência, a configuração do lote e sua 
implantação já podem servir de relato ao indicarem os caminhos por onde a mal-
ha urbana crescia, as formas como a arquitetura se relacionava com a cidade e 
se portava diante das normas vigentes. Mas, ao se aproximar das casas em si, 
colocam-se em perspectiva outros aspectos culturais e técnicos: os costumes, os 
gostos, os modos de vida e a evolução tecnológica de um determinado período, 
marcados na organização e arranjo dos espaços, na linguagem arquitetônica das 
fachadas, nos detalhes e nas soluções construtivas. Para além dessas dimensões, 
o entendimento da arquitetura, em particular da residência, como testemunho de 
uma determinada cultura e época, pode se dar pela atribuição de valores, assinal-
ados por Barros e Couto (2013, p. 3):

A casa em nada se parece com um lugar qualquer, pois possui uma 
importância bem particular na vida humana, serve a uma gama de 
propósitos, aos quais podem ser atribuídos valores, tanto tangíveis 
e quantificáveis, tais como: valor econômico, de troca, de uso; como 

outros que não são quantificáveis de forma direta; como o valor 
sentimental, valor estético e o valor simbólico.

A casa carrega consigo, logo, características do tempo e do lugar onde foi con-
struída, individualidades de quem a habitou e a edificou (como habitava e como 
construía) sendo assim, para além da função de abrigo e morada, um documento 
histórico, ao “ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das so-
ciedades histórias (é um legado à memória coletiva)” como assinala Le Goff (1996, 
p. 536).

Diante dessas considerações, evidencia-se o caráter dinâmico da arquitetura res-
idencial, que se molda e refaz-se de acordo com características distintas de cada 
tempo, uma qualidade que a faz parecer pouco relevante para olhares desaten-
tos, mas que, na realidade, reforça seu papel como documento:

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de 
uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, 
da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais 
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. (LE GOFF, 1996, p. 
548).

O que se pretende com a discussão apresentada, além de confirmar a importân-
cia da arquitetura residencial e do seu efetivo estudo e registro, é introduzir as 
fontes que serviram a esta pesquisa. Acreditamos que as casas encontradas no 
acervo da prefeitura, ou as visitadas in loco, são como páginas escritas, as quais, 
nas entrelinhas, apontam algumas pistas para se responder as questões lançadas 
na pesquisa. A coleta de dados se caracterizou, diante do exposto, por uma inves-
tigação que buscou documentar (a) as residências remanescentes projetadas pelo 
arquiteto Mário di Lascio, que configuram uma espécie de “arquivo vivo” (ou par-
cialmente); (b) e também os projetos arquitetônicos residenciais que se encontram 
anexados em processos de construção no Acervo Central da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (ACPMJP), os quais, denominamos de “arquivo morto”.
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Diante da diversidade de moradias encontradas e das suas individualidades, inti-
mamente relacionadas com as características do modo de morar e os desejos dos 
seus habitantes e do seu projetista, inserimos como fontes de pesquisa os rela-
tos dos moradores, ou dos encomendantes dessas casas, averiguando sua par-
ticipação na concepção dos projetos, e, além disso, o relato do próprio arquiteto. 
Assim, cruzamos à nossa interpretação dos projetos, a perspectiva do projetista e 
a do usuário.

Contribuições complementares: o arquivo “morto” e o 
“vivo”
Nessa seção discutiremos duas fontes que compõem o corpus central da pesquisa, 
o que inclui o arquivo “morto” e o arquivo “vivo”. Quanto ao primeiro, de forma 
geral trata-se de projetos de construção de residências unifamiliares encontrados 
no Acervo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O segundo refere-se às 
edificações que se encontram íntegras na cidade, as quais podem ser fotografadas 
e visitadas.  Como alguns projetos de Mario di Lascio já foram objetos de análises 
prévias, também encontramos materiais oriundos de outros estudos.

Numa investigação preliminar encontramos a menção a 19 projetos residenciais 
da autoria de Mario di Lascio ao longo de uma série de trabalhos acadêmicos, 
especialmente dissertações de mestrado. As pesquisas de Araújo (2008) e Galvão 
(2012) são as que mais contribuem nesse sentido, porém nota-se uma maior con-
centração de projetos nos anos 1960, o que se justifica pelos recortes temporais e 
temáticos adotados pelos pesquisadores, os quais acabam abrangendo uma fase 
inicial da obra de Lascio. Tais resultados podem ser averiguados na tabela 01, em 
que apontamos a abordagem que esses projetos receberam nas pesquisas: a) ci-
tação refere-se aos projetos que são referenciados, sem desenvolvimento textual 
sobre a obra; b) descrição, aos projetos registrados textual ou visualmente, com 
destaque a algumas características mais significativas; c) análise, aos projetos mais 
aprofundados e contextualizados.

Tabela 01: Relação das casas identificadas em trabalhos acadêmicos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em comparação ao início desta pesquisa, já podemos constatar uma expressiva 
ampliação do acervo projetado/construído conhecido do arquiteto Mário di Las-
cio. No levantamento de processos de construção localizados no Acervo Central 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa identificamos 27 novos projetos residen-
ciais construídos até o ano de 1980, totalizando 46 obras em sua autoria. Vale 



4748 4749

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

salientar que embora o recorte temporal para a discussão se limite a 1979, atual-
mente buscamos ampliar essa catalogação como forma de gerar um acervo para 
pesquisas futuras, sendo este um processo em andamento.

Quanto às obras remanescentes, dos 46 projetos catalogados até o momento ape-
nas 18 foram identificados como preservados na cidade de João Pessoa. Entretan-
to, outros 10 projetos ainda não puderam ser localizados, em sua maioria pelo 
mal estado de conservação de seus processos de construção, impossibilitando 
sua efetiva leitura. Esses dados apontam para intenso processo de transformação 
da paisagem urbana, resultado da valorização imobiliária e, consequente mu-
dança do uso de solo em diversas partes da capital paraibana, concorrendo para a 
demolição ou descaracterização de residências e construção de novas edificações, 
o que nos alerta para a importância de sua documentação.

Dos 46 projetos encontrados, 03 foram construídos na década de 1950, logo após 
a formação profissional de Lascio, em 1957, na Escola de Belas Artes de Recife; 12 
foram edificados na década de 1960; 27, nos anos 1970; e outros 04 no ano de 
1980. O que se percebe desses dados é que a apesar dos projetos da década de 
1960 serem mais estudados, a década seguinte se revela quantitativamente mais 
produtiva, apontando um campo para novas discussões.

Tais números, entretanto, podem ser relativizados pelo fato de que uma das prin-
cipais fontes pesquisa para esse levantamento, o Acervo Central da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa sofreu muitas perdas em um processo de mudança de 
sede de algumas secretarias do órgão municipal, preservando, principalmente, os 
processos de construção datados a partir dos primeiros anos da década de 1970. 
Além de serem mais numerosos, os processos encontrados nessa década tam-
bém apresentam-se de forma mais completa, pois são acompanhados por Boletins 
de Classificação – formulário onde são apresentados os dados de identificação do 
imóvel, do responsável técnico e do proprietário da obra e ainda, as especificações 
construtivas gerais do projeto arquitetônico, bem como, cálculos de área e índices 

urbanos – e outros documentos, que reúnem dados dos proprietários, como por 
exemplo, sua profissão e endereços anteriores.

Assim, esse arquivo “morto” trás dois tipos de contribuições. Primeiramente, o 
conhecimento do projeto em si através dos desenhos técnicos anexados – plan-
ta-baixa, cortes e fachadas – os quais possibilitam a correlação entre organização 
espacial / expressão formal e a reconstituição virtual do projeto, seja em rede-
senhos, desenhos analíticos ou maquetes digitais, o que é ilustrado na figura 1, 
referentes à casa de número 3182 (atualmente demolida), edificada na Avenida 
Cabo Branco em 1979. E em segundo lugar, possibilita um entendimento básico 
dos sistemas construtivos empregados e dos perfis dos contratantes, o que ajuda 
a montar um quadro socioeconômico.

Figura 1. Redesenhos da residência 3182.

Fonte: Acervo LPPM

Notamos que no projeto básico estão expressas a materialidade e muitas das de-
cisões técnicas adotadas, ou ao menos intencionadas, através da representação 
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gráfica, porém o “arquivo vivo” possibilita um registro visual mais detalhado, po-
dendo-se enfocar nos detalhes construtivos e nos revestimentos de época. Além 
disso, na vivência dos espaços também podemos perceber e registrar algumas 
características espaciais da arquitetura residencial moderna, que representou 
uma evolução na setorização funcional dos ambientes e na integração entre es-
paços interiores e exteriores. Os ambientes de convívio social da casa passaram a 
se relacionar de forma mais efetiva com as áreas de lazer e com os jardins, “graças 
às varandas e a disposição das aberturas em distintas orientações, que, por sua 
vez, sinalizavam a dissociação entre fechamentos e estrutura” (PEREIRA, 2008, p. 
87).

Como exemplo desse levantamento mais detalhado, trazemos a residência de 
número 600, construída na Avenida Epitácio Pessoa em 1963. Os desenhos ar-
quitetônicos encontrados representam alguns materiais empregados como reves-
timento nas fachadas (figura 2), onde destacamos a releitura dada ao emprego da 
pedra natural, que passou a revestir grandes superfícies, contrastando sua rustici-
dade com as linhas esbeltas dos caixilhos e a leveza das esquadrias. Porém estes 
desenhos omitem outros materiais marcantes na imagem da edificação, os quais 
expressam uma série de tendências que estavam em voga naquela época de con-
strução: os revestimentos litocerâmicos nas tonalidades de vermelho e amarelo, 
as pastilhas brancas, os painéis de azulejos decorados.

Figura 2. Residência nº 600, no arquivo morto e vivo.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Nessa casa também encontramos uma diversidade de revestimentos nos pisos. 
Constata-se a utilização de tacos e parquet, correspondendo aos pisos amadeira-
dos que mostravam um maior refinamento nos espaços sociais e íntimos; tam-
bém se identifica uma maior difusão da cerâmica, aplicada em diversos modelos, 
podendo ser hexagonais ou retangulares com predominância da cor vermelha; 
e por fim, também foi registrado o piso em marmorite polido, encontrado tan-
to como nos modelos tradicionais formando malhas em tons de branco e preto, 
quanto numa aplicação mais rústica, chamada mosaico veneziano no mercado 
local da construção civil daquela época (figura 3).
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Figura 3. Detalhes dos revestimentos na casa de nº 600.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Também foi possível melhor documentar as esquadrias, elementos construtivos 
geralmente representados de forma simplificada nos desenhos técnicos oficiais 
para aprovação na Prefeitura Municipal, cujo refinamento pode refletir significa-
tivos avanços técnicos e formais difundidos a partir da década de 1950, graças à 
incorporação das ideologias do movimento moderno de arquitetura, defendendo 
um tratamento das aberturas que valorizasse a maior permeabilidade visual e es-
pacial e “à disponibilidade de produtos e mão de obra qualificada, com capacidade 
de dar resposta a estas exigências projetuais, resultando em novos sistemas de 
aberturas, variedades de acabamentos e arranjos” (AFONSO, 2016, p. 61). 

Nesse sentido, identificamos o acoplamento visual entre as portas e as janelas, 
que concorreu para esquadrias de piso a teto ocupando extensos vãos e forman-
do panos de fachada, possíveis graças ao esqueleto de concreto armado. A nova 
concepção estrutural da edificação, assim sendo, descontinua “a história da janela 
isolada e a vigência do regime de composição de cheios e vazios” (FONYAT, 1959). 
No caso estudado, os sistemas de abertura empregados para esses grandes panos 
foram do tipo de correr e sanfonado, sendo adotada uma tripartição: a parte in-
ferior e superior em venezianas, e a central em vidro. Este esquema foi bastante 
propagado na época por possibilitar um controle da circulação de ar ao facilitar a 

entrada dos ventos pelas venezianas inferiores e possibilitar a saída de ar quente, 
pelas superiores – aliando estética e funcionalidade. Tal preocupação também 
pode ser constada nas portas de alguns ambientes do interior, que possuem duas 
folhas: uma com veneziana, para possibilitar a ventilação cruzada, e outra cega, 
garantindo a privacidade (figura 4).

Figura 4. Revestimentos e esquadrias de madeira na residência nº 600.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

O relato do arquiteto e do proprietário
Nas próximas etapas da pesquisa esperamos relacionar as informações obtidas a 
partir dos projetos com outros tipos de fontes, como por exemplo, os relatos orais 
de antigos clientes de Mário di Lascio e do próprio arquiteto. A coleta desses últios 
materiais fundamenta-se nos instrumentos dialógicos das entrevistas semi-estru-
turadas individuais, acreditando que essa tática pode mostrar valores, normas e 
símbolos específicos de cada encomendante, ou ainda, apontar informações obje-
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tivas e subjetivas novas acerca do fato histórico – isto é, da concepção, construção 
e utilização das moradias, como assinala Alberti:  

[...] acreditamos que a principal característica do documento de história 
oral não consiste no ineditismo de alguma informação, nem tampouco 
no preenchimento de lacunas de que se ressentem os arquivos de 
documentos escritos ou iconográficos, por exemplo. Sua peculiaridade 
– e a da história oral como um todo – decorre de toda uma postura 
com relação à história e às configurações sócio-culturais, que privilegia 
a recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu. (ALBERTI, 
1990, p.5)

No entanto, a confrontação das perspectivas do usuário e do projetista, podem 
mostrar ambiguidades e inconsistências devido aos interesses individuais dos en-
trevistados. Nesse sentido, também levamos em conta que ao trazer uma per-
cepção do presente sobre seu próprio passado, os entrevistados podem ter mod-
ificado ou filtrado (ou mesmo esquecido), detalhes significativos da realidade do 
momento estudado. 

Apesar dessas ressalvas, a entrevista traz a possibilidade de ampliar e rediscutir al-
gumas percepções preestabelecidas sobre a obra de Lascio, e mesmo “a divergên-
cia poderá representar dois relatos perfeitamente válidos a partir de pontos de 
vista diferentes, os quais, em conjunto, proporcionam pistas essenciais para a in-
terpretação verdadeira.” (THOMPSON, 1992, p. 307).

Tendo em vista essas diferenças, para cada perfil entrevistado buscamos estru-
turar as entrevistas por caminhos próprios. Quanto ao arquiteto, realizamos uma 
série de encontros, em que procuramos entender aspectos mais gerais, referentes 
ao seu embasamento teórico (formação acadêmica, livros e revistas de referência) 
e prático (experiência profissional no desenvolvimento de projeto e execução de 
obras), bem como, aspectos mais específicos, destinados à discussão de algumas 
edificações.

Quanto ao proprietário tratamos de duas abordagens, uma destinada ao en-
comendante e outra ao morador atual. No primeiro caso, um enfoque é dado 
sobre (a) sua vida pessoal e profissional, o que contextualiza o momento da con-
strução de sua residência; também há possibilidade de questionar sobre (b) sua 
relação com o projetista durante a fase de concepção, isto é, o cumprimento das 
vontades/desejos do cliente, frente às intenções do arquiteto, bem como a forma 
de exposição das ideias, por exemplo, se houve visitas a outros projetos, apresen-
tação de imagens de revistas, etc.; e por fim, um questionamento acerca das (c) 
suas percepções e lembranças, tanto as positivas quanto as negativas, relativas ao 
projeto concluído. No caso da entrevista com o morador, que não foi responsável 
pela encomenda do projeto, o enfoque é dado ao terceiro ponto.

O relato do proprietário com base nessa estrutura de questionamentos nos es-
clarece alguns pontos que geralmente não podemos apreender em fontes oficiais, 
por exemplo, sobre o processo de escolha e compra do terreno, as motivações 
por trás da contratação do arquiteto, a existência de outras versões do projeto 
rejeitadas, as dificuldades enfrentadas durante a construção, ou mesmo ao longo 
da utilização da moradia, e as etapas para a definição do programa de necessi-
dade que atendesse a demanda específica da família. Além disso, o relato revela 
algumas condicionantes de caráter mais afetivo e sentimental, as quais, possivel-
mente, instigaram e guiaram a concepção dos projetos. Acreditamos que esse úl-
timo aspecto é pertinente para os questionamentos iniciais lançados, pois diante 
da profícua e heterogênea produção de Mario di Lascio, talvez a compreensão das 
idiossincrasias de seu encomendante possa mostrar indícios que tornem a análise 
de sua obra mais contextualizada.

Considerações finais
Podemos notar, diante das discussões apresentadas, que cada fonte investigada é 
alvo de um olhar específico, isto é, busca-se apreender informações diferentes em 
cada tipo de fonte. Os indícios percebidos nesses olhares, além de serem captados 
por ferramentas diferenciadas, apontam por caminhos que podem ora convergir, 
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ora divergir: o executado (documentado pelo arquivo “vivo”) pode ser diferente 
do projetado (do arquivo “morto”), uma qualidade identificada num redesenho 
pode ser percebida de forma negativa na vivência do espaço, a interpretação do 
encomendante ou morador pode variar da interpretação do arquiteto, e assim por 
diante.

O desafio da presente pesquisa consiste justamente em justapor estas fontes e a 
partir da análise delas, situar a obra residencial de Mário di Lascio, não em rótulos 
preestabelecidos, mas em um momento de transformação e transição na pro-
dução de arquitetura na cidade de João Pessoa em que coexiste uma diversidade 
de situações projetuais – e neste contexto, entender como seus projetos podem 
acabar por transitar por entre o tradicional e o moderno.

Por fim, esperamos que esse artigo contribua para com a divulgação da obra de 
Mário di Lascio, a apresentação de procedimentos metodológicos para tratar das 
três fontes discutidas, e a percepção de como a documentação desse material 
pode instigar discussões sobre a produção de arquitetura moderna.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
PRODUÇÃO DE PINTURAS 
MURAIS NO RIO DE 
JANEIRO DAS PRIMEIRAS 
DÉCADAS DO SÉCULO 
GOMES, Arthur

RESUMO
No panorama da arte no Brasil das primeiras décadas do século XX, a produção 
de pinturas murais é um fenômeno dos mais relevantes. Respondendo à demanda 
oriunda dos poderes públicos, da Igreja e de particulares abastados, essa modalidade 
de produção ocupou um lugar de destaque em edifícios construídos ou reformados 
no período. Não raramente, foram então realizadas obras monumentais, algumas 
das quais ainda hoje podem ser apreciadas. A presente comunicação discute 
aspectos gerais dessa produção de pinturas murais no Brasil das primeiras décadas 
do século XX, centrando-se em obras por artistas estabelecidos no Rio de Janeiro e/
ou produzidas para edifícios nesse Estado. Daremos destaque a tópicos como: a 
estética das pinturas murais; suas técnicas de realização; e o seu diálogo - enquanto 
bens integrados - com as artes da arquitetura e da decoração de interiores. Cremos 
que se trata de um tema relevante no campo da conservação de áreas urbanas, 
particularmente de interiores arquitetônicos relativamente íntegros que correm o 
risco de ser afetados pelo descaso ou por uma aplicação inadequada do critério 
fachadista. Nossa objetivo é contribuir para um mapeamento dessa produção de 
pinturas murais e para a eventual elaboração de planos de ação visando à sua 
conservação ou restauração. 

Palavras-chave: Pintura mural; Arte no Brasil; Início do século XX.
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No panorama das artes no Brasil das primeiras décadas do século XX, a produção 
de pinturas murais é um fenômeno dos mais notáveis. Respondendo à demanda 
oriunda dos poderes públicos, da Igreja ou de particulares abastados, essa modal-
idade de produção ocupou um lugar de destaque em diversos edifícios construí-
dos ou reformados no período. Não raramente, foram então produzidas obras 
monumentais que ainda hoje podem ser apreciadas, malgrado a sua dispersão e, 
por vezes, seu difícil acesso. 

Não é exagero afirmar, porém, que a pintura mural das primeiras décadas do sé-
culo XX no Brasil recebeu uma atenção insuficiente por parte dos investigadores. 
No contexto da produção artística de um período ainda relativamente pouco es-
tudado, a pintura mural recebeu até hoje poucos esforços sistemáticos de inves-
tigação. Procurando contribuir nesse sentido, o presente relembra a posição de 
destaque da pintura mural no campo artístico brasileiro da nas primeiras décadas 
do século XX e defende a necessidade de uma revisão da sua importância no câ-
none da atual historiografia de arte no Brasil. Faremos isso através da discussão 
de alguns aspectos ligados a essa modalidade de produção - a estética das pintu-
ras murais; suas técnicas de realização; seu diálogo com as artes da arquitetura e 
da decoração de interiores - e nos centrando em pinturas realizadas por artistas 
estabelecidos no Rio de Janeiro e/ou produzidas para edifícios nesse Estado. 

Pintura mural em edifícios públicos e particulares no 
Rio de Janeiro
No Brasil de meados da década de 1890, depois de superada a instabilidade dos 
anos iniciais da República, podemos encontrar uma série de edifícios públicos 
sendo reformados ou construídos, nos quais arquitetura, decoração de interiores, 
pintura mural e escultura se encontravam estreitamente associadas. Carecemos 
de uma lista completa dos trabalhos então realizados, mas podemos afirmar de 
antemão que ela é grande e comporta trabalhos muito significativos. Sem pre-
tender apresentar um inventário exaustivo, podemos citar, por exemplo, a pro-
dução de pinturas murais para os diversos Palácios de Governo das adminis-

trações estaduais, nas quais se destacou a prolífica atividade do pintor fluminense 
Antonio Parreiras (SALGUEIRO, 2002). Podemos lembrar igualmente das pinturas 
realizadas na primeira década do século XX nos edifícios da Avenida Central do 
Rio de Janeiro e de seus arredores, tanto naqueles com fins político-administrati-
vos (como o Banco Central do Brasil ou as sucessivas sedes do Supremo Tribunal 
Federal)[1], quanto com fins comerciais (Companhia Docas de Santos) ou naqueles 
com fins culturais (Bibliotheca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes ou o The-
atro Municipal). Vale citar, ainda, as pinturas realizadas por diversos artistas para 
as grandes sedes de poder o Rio - então Capital Federal -, os atuais Palácio Pedro 
Ernesto e Palácio Tiradentes, erguidos nos anos 1920.

Ainda durante as primeiras décadas da República, a realização de pinturas visando 
à decoração de casas de particulares foi outro campo que igualmente se expan-
diu, motivado pela hegemonia de uma concepção de decoração de interiores car-
acterizada pelo desejo de emular aquilo que - em tempos de fortunas particulares 
menores - havia sido apanágio dos palácios reais, das sedes do poder público e da 
Igreja. A carência de conhecimento sistematizado com relação às pinturas murais 
para casas de particulares parece ser ainda maior do que para aquelas executadas 
para prédios públicos. No caso do Rio de Janeiro, seriam muito bem vindos estu-
dos como, por exemplo, os desenvolvidos por Regina A. Tirello (1999) com relação 
às pinturas murais oitocentistas no Vale do Paraíba paulista

Aqui, citaremos apenas um caso: o os dois paineis intitulados A caminho da rom-
aria e A vindima, que foram encomendados ao pintor português José Vital Bran-
co Malhoa pelo brasileiro Democrito Lartigau Seabra, para ornamentar o hall do 
palacete que esse último mandou construir na Praia do Flamengo nos anos 1920 
(VALLE, 2013). Finalizados em 1929, esses painéis cruzaram o Atlântico e foram 
instalados no palacete de Seabra, nas paredes do segundo lance de escadas do 

[1]  Uma das sedes do Supremo Tribunal Federal (STF) se localizava na atual Rua 1º. 
de Março, onde hoje funciona o Centro Cultural da Justiça Eleitoral; depois, o STF foi 
transferido para um edifício na atual Av. Rio Branco, onde hoje funciona o Centro 
Cultural da Justiça Federal.
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hall de entrada  (SCHETTINO, 2012, p 282). Todavia, no começo dos anos 1990, as 
pinturas foram retiradas das paredes para as quais foram pensadas, leiloadas e 
finalmente adquiridas pelo banco português Millenium BCP, que hoje as preserva 
em uma de suas sedes na cidade de Lisboa. 

O caso das pinturas de Malhoa ilustra bem a dificultade verificável na conservação 
de pinturas murais, especialmente quando tratamos de obras feitas para casas de 
particulares. Tal dificuldade é ainda maior por ser comum no Rio de Janeiro a apli-
cação do critério fachadista na conservação de edificações históricas, como as das 
chamadas Áreas de Proteção do Ambiente Cultural (SAMPAIO, 2005). Em seu sen-
tido mais usual, fachadismo é entendido como “uma técnica na qual a maior parte 
das edificações são demolidas retendo-se apenas as fachadas principais devido ao 
papel relevante delas na paisagem urbana” (MILLS apud SAMPAIO, 2005, p. 3). Em 
certa medida, o fachadismo foi aplicada no antigo palacete Seabra, que ainda hoje 
existe,[2] mas que teve sua decoração de interiores significativamente alterada. 

Para termos uma ideia de como a perda de pinturas murais pode afetar a integri-
dade e autenticidade de uma edificação, é necessário considerar as relações que 
foram estabelecidas - na teoria e na prática artísticas desde meados do século XIX 
- entre a pintura mural, de um lado, e as artes da arquitetura e da decoração de 
interiores, de outro. Um esboço nesse sentido é o que procuramos apresentar nas 
partes que se seguem. 

Teorias da pintura mural
Existe um relativo consenso entre os investigadores contemporâneos, como 
Therese Burollet (1986, p. 25), Roger Benjamin (1993, p. 175-176) ou Pierre Vaisse 
(1995, p. 260 sg.), de que uma pintura mural deve ser entendida como um bem 
integrado que foi pensado com a função de ornamentar um interior arquitetôni-
co específico. Essa concepção geral de pintura abarca diversas técnicas, valendo 

[2]  No prédio hoje funciona a Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa. Cfr.: <http://www.
julietadeserpa.com.br/>. Acesso: 01/04/2018.

tanto para a pintura a fresco, quanto para pinturas em telas coladas sobre uma 
superfície mural (marouflage), como, ainda, para aquelas montadas sobre chassis 
e fixadas sobre a parede - como era o caso dos acima referidos paineis de Malhoa.

No período aqui em questão, essa concepção de pintura mural implicava duas 
importantes exigências de decoro. A primeira era a de que o tema da pintura - se 
figurativa - devia se referir à natureza do espaço que ela ornamentava. Nada mais 
óbvio, portanto, que Rodolpho Amoêdo, ao pintar as suas decorações para o teto 
da Sala de Sessões do Supremo Tribunal Federal, na antiga Av. Central, o tenha 
decorado com uma grande alegoria da Justiça (MATTOS, 2017, p. 46-51). Ou, ainda, 
que Henrique Bernardelli tenha afrescado nas cúpulas anexas ao foyer do Theatro 
Municipal do Rio alegorias à Música e à Poesia. 

Já a segunda exigência de decoro implicava que a pintura mural se adequasse 
visualmente ao contexto arquitetônico que a circundava. Em consequência disso, 
no Brasil das primeiras décadas do século XX, ao invés de conceber sua obra como 
um objeto estético autônomo, era esperado que o pintor-decorador[3] levasse em 
conta fatores como a tonalidade dos muros que cercariam a pintura, a iluminação 
do recinto, a perspectiva desse último, etc. Por ter que se submeter ou, ao menos, 
não sobrepujar o contexto arquitetônico no qual ela se inseria, não é de se espan-
tar que a pintura mural fosse pensada como intimamente aparentada das chama-
das artes aplicadas (mosaisco, tapeçaria, vitral, etc.).

A concepção de pintura mural aqui em discussão conheceu formulações explíci-
tas em centros artísticos europeus desde ao menos meados do século XIX. Ela 
derivava de questões levantadas pela redefinição do estatuto das artes aplicadas 
que, com a expansão da Revolução Industrial e a produção em massa dos mais 
variados utensílios, tornou-se magna pars no debate estético do “Velho Mundo.” 
Uma das principais premissas dessa redefinição se referia ao respeito pela “ver-
dade” dos materiais artísticos (a Materialgerechtigkeit dos alemães), que, com as 

[3]  O gênero masculino merece aqui ser frisado, uma vez que praticamente não 
temos notícias de mulheres pintoras-decoradoras.
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polêmicas motivadas pela Exposição Universal de 1851, em Londres, encontrou 
diversas formulações.

Em seu livro sobre as academias de arte, Nikolaus Pevsner (2005) se deteve sobre 
três dos mais destacados autores que tomaram então o partido do respeito pelos 
materiais: Gottfried Semper que, em Wissenchaft, industrie und kunst (1851), sem 
propriamente desaprovar o trabalho da máquina, criticava a sua capacidade de 
dar às coisas uma aparência de ser o que elas não eram; Léon de Laborde, que, em 
seu relatório De l’union des arts et de l’industrie (1856), defendia a “‘autenticidade 
dos materiais’ (nada de papier-machê imitando pedra, de ebonite simulando ma-
deira entalhada, e coisas semelhantes) [e] desenhos plausíveis (nada de desenhos 
que criam a ilusão de buracos cavados no tapete)” (PEVSNER, 2005, p. 293); e Owen 
Jones, que em The true and the false in the decorative arts (1862), insistia na neces-
sidade da adequação (fitness) do objeto industrial, que, “para propiciar um prazer 
perfeito, deve ser adequado aos seu objetivo e autêntico em sua realização” (Ibi-
dem, p. 296). Já em sua Grammar of ornament (1856), Jones propunha padrões 
decorativos provenientes de várias culturas e modos de expressão, enfatizando a 
planaridade e as formas geométricas.

No caso da pintura mural, o respeito pelos materiais se relacionava prioritaria-
mente e em grande medida ao próprio suporte físico. Nesse sentido, ao invés de 
relativizar a integridade do contexto arquitetônico que a abrigava (como faziam, 
por exemplo, boa parte das decorações trompe-l’oeil dos séculos XVII e XVIII), uma 
pintura mural adequada deveria afirmar essa mesma integridade. 

Uma das mais influentes exposições dessa concepção de pintura mural pode ser 
encontrada em um artigo de Prosper Merimée intitulado De la peinture murale 
et de son emploi dans l’architecture moderne (Da pintura mural e de seu emprego 
na arquitetura moderna), publicado em 1851 na Revue générale de l’architecture et 
des travaux publics. Nesse artigo, Merimée se propunha definir uma lei geral para 
aquilo que ele denominava “pintura de decoração,» que devia respeitar tanto os 
exemplos dos “monumentos antigos, da Idade Média e da Renascença” (MERIMEE, 

1851, col. 258), quanto o princípio defendido pela “escola racionalista” de seu tem-
po de que “toda construção deve ser a expressão dos materiais que ela emprega” 
(Ibidem, col. 262). Segundo Merimée, para ter o seu lugar na arquitetura, a pintura 
mural devia acusar francamente o sistema de construção do edifício que a abriga-
va. Por isso, ele condenava, por exemplo, o hábito de, no interior dos edifícios, 
“suspender quadros sobre tela, que mascaram a arquitetura ou conduzem à de-
sordem nas linhas,” em favor do emprego de “pinturas decorativas executadas 
após um estudo aprofundado do monumento que deve recebê-las” (Ibidem, col. 
268).

No início da parte VIII. Des compositions historiques (Ibidem, col. 327-339), Mer-
imée partia de tais prerrogativas para desenvolver uma série de teses que deve-
riam ser respeitadas nas pinturas murais que representassem objetos reais e/ou 
composições históricas. Em síntese, tais teses eram as seguintes: (a) o objetivo 
da pintura mural não é produzir uma imitação fiel da natureza; (b) uma pintura 
mural apropriada deve sublinhar a materialidade do edifício, não negá-la; (c) di-
ante de uma pintura mural apropriada, o espectador deve ter consciência de duas 
dimensões fundamentais, a altura e a largura, não da profundidade. Todos esses 
preceitos visavam a um único e mesmo fim: assegurar a percepção, por parte do 
espectador, da integridade do contexto arquitetônico que abrigava a pintura. 

Merimée também enumerava uma série de características que deveriam marcar 
uma pintura mural apropriada ao seu fim. Ele defendia, por exemplo, uma ex-
ecução pictórica caracterizada pela simplicidade e desvinculada da representação 
das diferentes texturas dos objetos, bem como emprego de técnicas como o afres-
co, justamente por causa da sua paleta cromática relativamente limitada. 

Era, portanto, uma verdadeira doutrina da pintura mural que Merimée sintetizava 
em seu artigo. Para o escritor, não respeitar tal doutrina seria incorrer em erros 
censuráveis, como pontuava o próprio autor :

O que aconteceria se, em um monumento, as pinturas fossem 
executadas de maneira a produzir a ilusão de realidade? Evidentemente, 
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dever-se-ia fazer abstração das superfícies sobre as quais elas seriam 
pintadas, e, por consequência, da construção como um todo. Desde 
logo, o monumento não mais existiria para o espectador. Ele veria um 
vazio lá onde existe uma parede. O edifício onde se encontra o quadro 
nada mais seria do que uma espécie de moldura. (Ibidem, col. 329)

Se a concepção de pintura mural de Merimée não foi a única praticada desde 
meados do século XIX, o certo é que ela conheceu uma grande difusão. Isso pode 
ser comprovado pela análise das obras de algumas “escolas” e artistas que se de-
stacaram no gênero, como demonstra, por exemplo, um balanço feito por Aimée 
Brown Price (1976, p. 24):

Para os edifícios religiosos, nota [Charles] Baudelaire, os Ingristas se 
inclinam pelas cores doces e renunciam a todo jogo de luz. Ainda que 
de outro modo, [Eugène] Delacroix parece pender um pouco na mesma 
direção. [Téophile] Gautier se pronuncia pelas tonalidades sóbrias e 
douradas. Diversas regras foram mesmo formalmente enunciadas em 
um contrato estabelecido em 1860, para a decoração de uma capela. 
Com efeito, o pintor Victor Mottez só lhe viu confiada a encomenda “sob 
a condição de que ele restringiria suas composições às tintas doces e 
calmas próprias ao afresco e que ele não procuraria mais empregar a 
pintura à óleo pelo vigor dos tons e dos coloridos.”

A partir dos anos 1860, a obra mural do pintor francês Pierre Puvis de Chavannes 
adotou premissas semelhantes às defendidas por Merimée, obtendo grande re-
percussão entre seus compatriotas e também entre diversos pintores estrangeiros 
que frequentaram Paris nas décadas finais do século XIX. O exemplo da pintura 
mural de Puvis foi seguido por seus discípulos diretos como Cornelius Ary Renan, 
Jean Francis Auburtin, Paul Albert Baudouin, Alexandre Séon, etc. Além disso, Pu-
vis influenciou profundamente toda uma geração de artistas formada no terço 
final do século XIX, que incluía nomes como Henri Martin, Victor Prouvé, Albert 
Thomas, Ferdinand Hubert, entre outros. Foi seguindo o exemplo de Puvis que 
tais pintores, cujas “tendências a se inspirar nas sistemáticas abstrações e descol-

orizações do mestre” foram notadas em 1890 por Paul Lefort (Apud VAISSE, 1996, 
p. 242), moldaram o seu senso de valores decorativos.

A concepção de pintura mural encarnada na obra de Puvis de Chavannes também 
repercutiu fortemente na produção artística brasileira, especialmente após a proc-
lamação da República. É presumível que analogias político-ideológicas existentes 
entre a Primeira República brasileira e a IIIe République francesa - durante a qual 
o prestígio da obra de Puvis de Chavannes foi sedimentado -, tenham preparado 
a aceitação dessa última entre nós. Cumpre salientar, ainda, que a absorção da 
estética da pintura mural do pintor de Ave Picardia Nutrix parece ter se dado não 
somente no contato com as suas decorações e com as de seus seguidores mais 
ou menos diretos, mas também por intermédio da atenção que os artistas brasile-
iros dispensaram à obra e aos ensinamentos ministrados nos ateliês e academias 
livres parisienses, como a Académie Julian (WEISBERG, 2000), onde atuavam figu-
ras como Eugène Grasset e Jean-Paul Laurens, que possuíam vínculos estéticos e 
profissionais com Puvis.[4] 

Um testemunho explícito do que afirmamos no parágrafo anterior é encontrado 
no trecho dedicado à “pintura mural” do livro A retórica dos pintores (1933), de 
Modesto Brocos y Gómez. Embora a formação artística de Brocos tenha se dado 
sobretudo na Espanha, Brasil e Itália, ele não se furtou a propugnar uma con-
cepção de pintura mural harmonizada e reverente ao seu entorno arquitetônico, 
muito afinada com a de Merimée, nem a fazer o elogio de Puvis de Chavannes 
como o reabilitador moderno do gênero. Nesse sentido, Brocos afirmou:

A pintura mural, antes de Puvis de Chavannes, estava inteiramente 
desconhecida, como o provam as decorações de S. Francisco el Grande, 
em Madrid, feitas de 1883 até 90, que não tem nada de murais e que se 
podem qualificar de pinturas de cavalete. Porque nenhum dos pintores 
chamados para decorar a igreja respeitaram [sic] a nota de cor do 

[4]  Grasset e Laurens compunham, junto com Puvis, o comitê de direção da revista 
emblematicamente intulada Art et décoration, lançada em Paris em 1897.
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arco triunfal, que devia servir de ponto de partida para as decorações 
ulteriores da igreja 

[...] todos os pintores provaram a ignorância de desconhecer a pintura 
mural, que deve dar a impressão de janela aberta, respeitando 
sobretudo a arquitetura. (BROCOS, 1933, p. 129. Grifos nossos) 

É importante frisar alguns pontos relativos a essa passagem. A ideia principal é a 
distinção que Brocos faz entre “pintura mural,” de um lado, e “pintura de cavalete,” 
de outro. O que caracteriza a primeira é o seu “respeito” pela arquitetura, ou seja, 
a necessidade de que a pintura mural estabeleça um autêntico e afinado acordo 
visual com o ambiente que a envolve. Vale notar, por fim, que essa definição de 
Brocos é, na verdade, tardia. Desde finais do Oitocentos, encontramos registros 
de pinturas murais feitas por artistas brasileiros que a ela se adequavam. A fim 
de apresentar evidências que sustentem essa afirmação gostaríamos de encerrar 
esse artigo discutindo alguns exemplos de pintura mural realizadas no Rio de Ja-
neiro do começo do século XX. 

Técnicas das pinturas murais e sua relação com a 
decoração de interiores
Em primeiro lugar, gostaríamos de considerar, ainda que brevemente, as técni-
cas utilizadas nas pinturas murais cariocas do começo do século XX. Vimos como 
Merimée defendia o afresco para essa função, por conta de sua paleta de cores 
relativamente limitada. No Rio de Janeiro, com efeito, Henrique Bernardelli, pintou 
a fresco a abóboda do Instituto Nacional de Música em meados dos anos 1890 e, 
cerca de uma década depois, as já referidas cúpulas do Theatro Municipal. Seu 
exemplo encontrou, todavia, poucos seguidores entre outros artistas brasileiros 
coevos. Seguindo o exemplo de pintores da IIIème République francesa, a técnica 
preferida na grande maioria das decorações murais foi a da pintura a óleo sobre 
tela aplicada às paredes ou tetos do recinto a decorar, através do procedimento 
denominado marouflage. 

Em termos gerais, a marouflage consiste em fixar uma superfície flexível, como 
tela ou papel, sobre um suporte mais sólido e rígido, usualmente um muro ou 
madeira. Isso é feito com a ajuda de uma cola - chamada maroufle, em francês 
-, que endurece ao secar. A principal vantagem da marouflage diz respeito à co-
modidade que proporciona ao pintor. Este pode realizar a decoração de maneira 
quase integral em seu ateliê, dispensando a necessidade de deslocamentos fre-
quentes ao local da decoração e a obstrução do mesmo por andaimes durante 
longos períodos. Em um de seus cadernos de notas, Antonio Parreiras se detém 
sobre o procedimento de marouflage (SALGUEIRO, 2010). Ele discorre sobre o pro-
cesso de fixação da tela sobre a parede, apresentando, inclusive, um diagrama 
de como este deveria ser realizado e fornecendo uma fórmula para fabricação da 
cola: “Um litro de verniz copal; um litro de óleo de linhaça; 250 gramas de aguarrás 
ou terebintina comum; 2 quilos de alvaiade; 1 quilo de gesso;” “a massa [...] deve 
ser espessa” (Idem). Tudo isso deixa entrever a alta conta em que Parreiras tinha 
o procedimento e, em um sentido mais amplo, a sua própria carreira como pintor 
mural. 

Por fim, gostaríamos de nos deter um pouco mais nos modos como uma pintu-
ra mural podia se adequar visualmente ao interior arquitetônico que a abrigava. 
Nesse sentido, é importante precisar o quanto a pintura de uma parede ou a de 
um teto colocam problemas específicos para os pintores. Em consonância com o 
respeito pela integridade da parede, as direções horizontais e verticais costuma-
vam determinar fortemente a composição das obras. Bons exemplos disso po-
dem ser encontrados na obra de Belmiro de Almeida hoje conhecida como Os 
Descobridores, feita em 1899 para o Palácio do Itamaraty no Rio de Janeiro, e no 
ciclo de pinturas murais que Galdino Guttmann Bicho pintou no antigo Posto de 
Saúde da Freguesia, na Ilha do Governador, por volta de 1930 (VALLE, 2007).

Já a decoração de tetos coloca, a princípio, problemas bem diversos. A visão de 
baixo para cima (di sotto in sù, no italiano) usualmente demandava escorços, ao 
mesmo tempo difíceis de configurar e potencialmente inquietantes para o espect-
ador. Nesse sentido, foi a lição dos decoradores europeus setecentistas, sobretu-
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do a de seu mais conhecido representante, Giovanni Battista Tiepolo, a mais retida 
pelos brasileiros que “desejavam povoar com alegorias ligeiras um céu repleto de 
nuvens, aberto para o infinito” (BUROLLET, 1986, p. 27). 

Mais uma vez, os freschi de Bernardelli para o Theatro Municipal merecem ser aqui 
lembrados. O pintor teve liberdade para propor ele próprio os temas dessas pin-
turas, como comprova o rascunho de uma carta do artista endereçado a Francisco 
de Oliveira Passos, o engenheiro-chefe da comissão responsável pela construção 
do teatro. O documento, hoje preservado no Museu Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, foi redigido provavelmente em agosto de 1906 e nele se lê:

Com a presente tenho a honra de comunicar-vos e mandar-vos à vossa 
aprovação um dos esbocetos para uma das duas cúpulas do Foyer do 
Theatro Municipal que V. S. teve por bem me encarregar da decoração.

Os assuntos que ideei para a decoração das duas cúpulas representarão 
apoteoses, uma à Música, figurada por Apolo com as Musas descendo 
do Olimpo num cortejo luminoso; a outra apoteose [...] à Poesia o 
Parnaso dos maiores poetas teatrais. (BERNARDELLI, [1906])

Possivelmente, o “esboceto” remetido por Bernardelli é uma obra leiloada recen-
temente no Rio de Janeiro, que traz na sua parte inferior direita o “aprovo” de Ol-
iveira Passos, com a data de 8 de novembro de 1906. A sobrevivência do esboceto 
permite compará-lo com a pintura final, realizada diretamente sobre a cúpula, e 
constatar o quanto a composição original de Bernardelli foi alterada. Os grupos 
inicialmente planejados, como aquele em torno da figura de Apolo em sua carru-
agem solar, tiveram seu tamanho relativo diminuído e outros grupos foram acres-
centados, especialmente nas bordas da composição. Essas mudanças certamente 
decorreram da necessidade de adequação às enormes dimensões das cúpulas, 
cujas proporções da superfície haviam já sido sublinhadas por Bernardelli em sua 
proposta inicial como um fator que tornava o trabalho de “natureza dificultosa” 
(Idem).

Ainda no que tange à adequação visual entre pintura mural e decoração de interi-
ores, outro importante tópico a considerar é a cromaticidade das obras pintadas. 
Via de regra, as cores usadas em uma pintura mural eram escolhidas de modo a 
se harmonizar com a coloração do espaço arquitetônico envolvente. Isso condu-
zia à adoção de uma série de características formais que objetivavam preservar a 
integridade do marco arquitetônico, entre as quais vale destacar: o acabamento 
fosco da superfície das pinturas; o emprego de harmonias de cores pouco con-
trastadas, usualmente tons pastéis esmaecidos; a parcimônia no emprego de 
efeitos de modelado e claro-escuro; etc. Essas características formais definiam 
uma verdadeira “estética do decorativo,” (PRICE, 1976), que foi por vezes tomada 
como sinônimo da pintura mural em um sentido lato. O seu modelo mais célebre 
se encontrava justamente na já referida produção de Puvis de Chavannes e de 
seus seguidores.

Exemplos de obras cariocas que dialogam a estética da “pintura clara” de Puvis, 
pintadas a partir da passagem para o século XX, são abundantes. Um dos pionei-
ros foi justamente Belmiro de Almeida com sua referida tela Os descobridores, mas 
muitos outros poderiam ser citados. Uma lista parcial de obras incluiria: o ciclo 
concebido por Antonio Parreiras para a antiga sede do Supremo Tribunal Federal 
na atual Rua 1º. de Março - Suplício de Tiradentes (1901), mais o  pendant A chegada 
e A partida (1902); boa parte das pinturas decorativas realizadas por Eliseu Visconti 
para o Theatro Municipal (a partir de 1905), bem como seus painéis para a Biblio-
theca Nacional (1911); as decorações realizadas pelos irmãos Arthur e João Tim-
otheo da Costa para a sede do Fluminense Futebol Club (1920-1924); as pinturas 
de Antonio Parreiras para o antigo Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro 
(1922); diversas das pinturas que ornamentam os atuais Palácios Tiradentes e Pe-
dro Ernesto realizadas nos anos 1920 por artistas os acima citados Visconti e João 
Timotheo; os irmãos Rodolpho e Carlos Chambelland; e Carlos Oswald; o ciclo de 
pinturas de Guttmann Bicho para o atual CAPS Enesto  Nazareth, na Ilha do Gov-
ernador (c.1930); entre outras.
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Todavia, dependendo do estilo de decoração do aposento que a abrigava, uma 
pintura mural podia ter características visuais bem diversas das da “pintura clara” 
de Puvis (VALLE, 2010). Um exemplo disso é o de pinturas planejadas para salas 
revestidas com boiseries, que frequentemente determinavam uma localização em 
friso e próxima ao teto para as decorações. É esse o caso das pinturas murais de 
Decio Villares intituladas Ida para o trabalho e Volta do trabalho, realizadas em 
meados dos anos 1920, que ocupam a chamada Sala Inglesa do Palácio Pedro 
Ernesto. Para não se “apagarem” em meio aos lambris de madeira escura do apo-
sento, essas decorações apresentam um cromatismo intenso e fortes contrastes 
de claro-escuro. 

Outra pintura mural que tem a ver com as obras de Villares é a quase mono-
cromática Assinatura da Constituição de 1891, de Eliseu Visconti, realizada para o 
Plenário Barbosa Lima Sobrinho do atual Palácio Tiradentes. Vale a pena nos de-
termos no processo de criação dessa pintura, que é testemunhado por dois es-
boços (SERAPHIM, 2010, p. 288-289). A primeira proposta apresentava na verdade 
outro tema - a Posse de Deodoro da Fonseca na presidência da República - e, de acor-
do com Frederico Barata, foi “recusada pela Comissão que exigiu do artista uma 
outra na qual não figurassem mulheres” (Ibidem, p. 288). Em termos iconográficos, 
Visconti teria incorrido em uma quebra do decoro esperado para um espaço que, 
nos anos 1920, era essencialmente masculino. No painel final, colocado acima da 
mesa diretora, os assinantes da Constituição de 1891 agem como figuras tutelares 
dos deputados de carne e osso que diariamente deliberam no Plenário, ao mesmo 
tempo em que o estilo relativamente realista em que a cena foi pintada dá con-
tinuidade ao espaço do recinto. A pintura não funcionaria da mesma forma se a 
alegoria feminina da primeira esquisse tivesse sido mantida. 

Outro esboço proposto por Visconti, que em grande medida antecipava a solução 
final, foi aprovado pela Comissão. Todavia, como apontou Miriam Seraphim, ex-
iste uma importante diferença entre esse esboço aprovado e o painel definitivo: 
“o colorido alegre do esboço foi substituído por uma monocromia em tons castan-
hos, muito provavelmente mais uma exigência da comissão” (Idem). O que é rele-

vante frisar aqui é que a solução monocromática final imprimiu à decoração uma 
espécie de decoro “visual,” fazendo-a se harmonizar mais intimamente com os 
tons escuros do mobiliário em madeira do Plenário.

Gostaríamos de encerrrar por aqui nossos apontamentos sobre a produção de 
pinturas murais no Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XX. Esses apon-
tamentos não são e nem poderiam ser conclusivos, considerando nosso conhe-
cimento atual a respeito do tema. É necessário ampliar e aprofundar as investi-
gações, a fim de que elas possam contribuir para o mapeamento dessa produção 
de pinturas murais e para a elaboração de planos de ação visando à sua conser-
vação ou restauração. Em trabalhos futuros, pretendemos continuar nessa emp-
reitada. 
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RESUMO
O objetivo do presente artigo é analisar o edifício vencedor do Concurso da Sede do 
Banco do Estado do Ceará (BEC), realizado no final da década de 1960 em Fortaleza 
à luz de uma perspectiva histórico-crítica, contextualizando-o com a produção da 
arquitetura moderna no Ceará. Embora o edifício não tenha sido construído na sua 
totalidade conforme o projeto original, ele representa um dos primeiros concursos 
de arquitetura realizados e construídos em Fortaleza, reforçando a importância 
deste tipo de contratação, pelo seu caráter democrático e pela possibilidade de 
compreender, com base nas propostas apresentadas, a produção arquitetônica 
de um lugar no tempo e no espaço. O projeto vencedor é de autoria do arquiteto 
José Neudson Braga (1935), um dos protagonistas na introdução dos valores do 
Movimento Moderno na cidade e, se destaca, além da clareza e síntese arquitetônica, 
pela transgressão consciente da legislação municipal que, ao invés de implantar o 
edifício junto aos limites do terreno, optou pela verticalização, deixando um maior 
recuo do alinhamento do lote, preservando a relação entre a área do terreno e a área 
construída. Nesse contexto, o trabalho se desenvolve partindo da contextualização 
do concurso e do edifício na arquitetura moderna em Fortaleza; discute as bases 
do concurso e as inovações do projeto; analisa as suas características modernas 
essenciais e os elementos que contribuem para a sua permanência ao longo 
do tempo e o qualificam como um patrimônio arquitetônico moderno a ser 
documentado e preservado. 

Palavras-chave: Arquitetura Moderna (CE); Concurso de Arquitetura; Banco do Estado 
do Ceará.



4782 4783

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Introdução
O presente trabalho compõe uma pesquisa mais ampla, que se propõe analisar 
os concursos de arquitetura em Fortaleza, concentrando-se nos edifícios construí-
dos, com base em um levantamento dos concursos de arquitetura, urbanismo e 
paisagismo, com o propósito de compreender o desenvolvimento da arquitetura, 
do período moderno ao contemporâneo.

A escolha de concursos de arquitetura em Fortaleza deve-se à relevância deste 
modelo de contratação, bastante significativa para os arquitetos e pelas diversas 
possibilidades a serem exploradas durante o processo, além das contribuições e 
reflexões que estas obras conferem para a arquitetura da cidade.

Estudar concursos de arquitetura é fazer um recorte na produção arquitetônica da 
cidade, que permite uma análise que, de acordo com Sobreira e Cristina (2015), vai 
além da melhor solução para um problema específico, pois são projetos que per-
mitem uma maior especulação criativa e proporcionam debates sobre a produção 
do ambiente construído.

Dentro do panorama da pesquisa, este trabalho tem como objetivo analisar o ed-
ifício vencedor do Concurso da Sede do Banco do Estado do Ceará (BEC), realizado 
no final da década de 1960 em Fortaleza à luz de uma perspectiva histórico-crítica, 
contextualizando-o com a produção da arquitetura moderna no Ceará. O projeto 
vencedor é de autoria do arquiteto José Neudson Braga (1935), um dos protago-
nistas na introdução dos valores do Movimento Moderno na cidade. A escolha do 
objeto é baseada em duas particularidades. A primeira é que este concurso é um 
dos pioneiros em Fortaleza e que chegou, além do fato de ter sido construído, ain-
da que de forma parcial. O segundo ponto é que, embora tenha transgredido con-
scientemente a legislação municipal vigente à época, o projeto foi vencedor, tendo 
contribuindo ainda como parâmetro para a atualização da legislação urbana. 

O trabalho se estrutura em quatro partes. A primeira consiste em uma breve con-
textualização da arquitetura moderna em Fortaleza e o seu valor como patrimônio 
arquitetônico. Em seguida é apresentado um breve panorama da realização de 
concursos de arquitetura no Brasil Moderno. A terceira etapa é a exposição do 
certame dentro de um contexto econômico, político e simbólico. Por fim, é feita 
uma análise do projeto a partir de quatro pontos: o lugar, o programa, a con-
strução e a forma (MAHFUZ, 2003).

A arquitetura moderna em Fortaleza e o patrimônio
A arquitetura moderna de Fortaleza se desenvolveu de forma tardia em relação 
aos principais núcleos urbanos do Brasil. Esse distanciamento está relacionado 
com a formação dos primeiro arquitetos de Fortaleza graduados no Rio de Janeiro 
e Recife, tendo retornado a partir da década de 1950. Desses, podemos desta-
car a importância de José Liberal de Castro (1926) e José Neudson Braga (1935), 
responsáveis em conjunto com outros, pela criação da Escola de Arquitetura da 
Universidade Federal do Ceará - UFC em 1964. Estes arquitetos pioneiros e os que 
lhe sucederam tiveram um papel importante na modernização que incrementava 
no Ceará, sobretudo em Fortaleza, por meio de diversos projetos de instituições 
públicas, além do mecenato privado. 

O Ceará, inserido neste contexto, tem seu desenvolvimento e 
consequente aumento da produção de algumas tipologias de edifícios 
públicos decorrente dos investimentos nacionais no Nordeste, que 
datam do início da segunda metade do século XX. Neste contexto, 
vários órgãos e instituições são implementados no Estado, em especial 
na capital Fortaleza, e estes começam a demandar construções para 
abrigar suas atividades. Surge, então, a necessidade de se construir 
edifícios governamentais, instituições de ensino superior, bancos (como 
o Banco do Nordeste – BNB e o Banco do Estado do Ceará – BEC), 
distritos industriais e vários outros. (BRAGA, 2017, p.73-74).

Estes edifícios modernos constituem atualmente importante acervo a ser docu-
mentado e preservado, principalmente por ser possível observar na última déca-
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da em Fortaleza um processo crescente de destruição e descaracterização desses 
exemplares. A maior parte dos casos é de projetos de menor porte, como residên-
cias, que são destruídas para dar lugar, preferencialmente, as torres residenciais 
ou comerciais, enquanto que os edifícios institucionais vão sofrendo com as refor-
mas que não se preocupam com os princípios do projeto e vão provocando uma 
descaracterização.

Pode se afirmar que a destruição, natural ou provocada, das 
obras arquitetônicas, em última instância, decorre da sua própria 
materialidade. Na busca de enfrentar a intempérie, de adiar um fim 
inexorável, desde a mais remota antiguidade patenteou-se o propósito 
do emprego de materiais e técnicas de construção que pudessem 
encarar os percalços do tempo. Ainda assim, ao contrário do que se 
pode presumir e como se pode demonstrar, o desaparecimento das 
obras de arquitetura mais se deve à intervenção humana do que à ação 
dos fenômenos naturais. CASTRO (2008).

Assim, o patrimônio moderno recente constitui importante objeto de estudo e 
intervenção, uma vez que expressam a evolução da modernidade e requerem re-
flexão teórica e prática de como intervir para preservá-los.

Os concursos de arquitetura no Brasil Moderno
Os primeiros concursos de projetos arquitetônicos do Brasil datam de meados do 
século XIX. Ainda que ocorram no país há mais de 150 anos e que, atualmente, a 
legislação defina a preferência por este formato de contratação de projeto, foram 
realizados apenas 373 públicos no Brasil entre 1857 e 2010 (SOBREIRA e CRISTINA, 
2015) sendo o Concurso para o Teatro Lírico do Rio de Janeiro o primeiro de que 
se tem registro, realizado no ano de 1857.

Durante a segunda metade do século XIX e até a primeira década do século XX, os 
concursos aconteceram de forma pontual, principalmente na então capital Rio de 
Janeiro e na emergente cidade de São Paulo. Só na década de 1920 as competições 
de projeto começaram a apresentar uma relevância numérica. Após regulamen-

tação do profissional arquiteto e a criação do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - CONFEA em 1933, os arquitetos começaram a se organizar de forma 
corporativa e buscar a regulamentação dos meios de contratação e, consequen-
temente, dos concursos de projeto. É nesse cenário de ascensão profissional que, 
em 1935, é realizado o Concurso de Anteprojeto para a Sede do Ministério da Ed-
ucação e Saúde (MES) no Rio de Janeiro. Este certame, como dito anteriormente, 
é o marco inicial deste estudo e já principia com fatos que questionam a real efi-
ciência do processo. O projeto vencedor, que se destacava ainda pela composição 
classicista, foi o de Archimedes Memória e Francisque Cuchet, que na época eram 
responsáveis pelo mais importante escritório de arquitetura do Rio de Janeiro. A 
premiação foi paga, mas seu desenvolvimento foi desprezado por arbítrio pessoal 
do Ministro Gustavo Capanema.

O anteprojeto vencedor (e os demais finalistas, exceto um deles) não 
se coadunava com as preocupações modernizantes de seus auxiliares 
e com o apoio deles (entre eles Rodrigo Mello Franco de Andrade), 
Capanema então apelou para o arbítrio pessoal e decidiu desprezar 
o resultado do concurso chamando Lucio Costa em setembro de 1935 
para projetar a nova sede de seu ministério. (SEGAWA, 2014, p. 89).

Ainda na década de 1930 foram realizados os concursos para a Sede da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI) e o terminal de passageiros do Aeroporto Santos Du-
mont, ambos no Rio de Janeiro e vencidos pelos irmãos Roberto. Em São Paulo, 
houve o concurso para o Edifício Esther, prédio de uso misto e de localização priv-
ilegiada, conquistado por Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho. Lucio Costa ven-
ceu em 1938 o concurso para o Pavilhão Brasileiro na Feira de Nova York.

Nas décadas seguintes, podem-se destacar outros projetos emblemáticos resulta-
do de concursos, como o Estádio do São Paulo Futebol Clube, de Vilanova Artigas 
(1953), Ginásio do Clube Atlético Paulistano de Paulo Mendes da Rocha e João Edu-
ardo de Gennaro (1957), Edifício Sede da FIESP de Roberto Cerqueira César e Luís 
Roberto Carvalho Franco (1969). A partir da década de 1960, a prática dos concur-
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sos se estendeu para além do eixo Rio – São Paulo, chegando ao Nordeste, mesmo 
que, em algumas cidades, já tivesse ocorrido eventos pontuais, como em Recife.

No Ceará, a prática dos concursos se inicia na década de 1960 já com a presença 
do IAB-CE e principalmente após a fundação da Escola de Arquitetura da UFC. Den-
tro do recorte da arquitetura moderna cearense,  podem-se destacar os seguintes 
certames: o Concurso para a Sede do Banco do Estado do Ceará – BEC (1968 - 
1969), 1º lugar do arquiteto José Neudson Braga ; Concurso público para Edifício 
Sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária / Sede Ceará (1972), 
1º lugar dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce; e o Concurso Regional de An-
teprojeto para a Sede da Direção Geral do Banco do Nordeste do Brasil (1977), 1º 
lugar dos arquitetos Nelson Serra e Neves, José Alberto de Almeida, Antônio Carlos 
Campelo e Carlos Alberto Costa.

A realização dos concursos há época do desenvolvimento do modernismo con-
tribuiu sobremaneira para a valorização dos arquitetos e da disseminação dos 
seus princípios em todo o Brasil, inclusive para o público em geral, tendo sem 
dúvida o concurso para o Plano Piloto de Brasília como o mais emblemático.

O Concurso da Sede do Banco do Estado do Ceará: 
Dimensão econômica, política e simbólica
O edifício localizado no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Pedro Pereira, 
no Centro de Fortaleza (atualmente abriga uma agência prime do Banco Bradesco) 
é onde funcionou por mais de trinta anos a sede do Banco do Estado do Ceará – 
BEC, instituição financeira comprada em 2005 pelo Banco Bradesco SA através de 
um Leilão de Privatização como parte do Programa Nacional de Desestatização.

O BEC, popularmente conhecido como BEC dos peixinhos, é um edifício resultado 
de um concurso público de arquitetura para o estudo preliminar da Sede realiza-
do entre os anos de 1968 e 1969 e pode ser considerado como uns dos primeiros 
concursos públicos realizados em Fortaleza. 

A dimensão econômica se insere em um contexto de incentivo e incremento do 
desenvolvimento econômico pelo viés da industrialização no moldes do planeja-
mento estatal gestado com a criação das SUDENE e do BNB. Neste contexto, sur-
giu o PLAMEG I – Plano de Metas Governamentais – (1963 - 1966), instituído pelo 
governador Virgílio Távora criou o aparato institucional necessário à implantação 
deste modelo de desenvolvimento, composto por: Superintendência do Desen-
volvimento Econômico e Cultural do Ceará (SUDEC), Companhia de Desenvolvi-
mento do Ceará (CODEC) e Banco do Estado do Ceará (BEC) (Paiva, 2005).

O Banco do Estado do Ceará foi fundado em 1964 a partir da Lei Estadual nº 6.082, 
de 08 de novembro de 1962, com o objetivo de servir de instrumento financeiro de 
apoio à política de desenvolvimento do estado do Ceará. No ano de 1969, mesmo 
ano do concurso, o BEC iniciou seu processo de interiorização que após 50 anos 
chegou a 44 municípios. 

A construção de agências e da Sede do BEC, objeto do concurso em questão, sinal-
iza a modernização pretendida pelo Estado, seja por meio da sua relação com o 
terciário público, formado por funcionários públicos das repartições emergentes, 
cumprindo a função de principal instituição financeira, seja por meio de incentivos 
financeiros para promoção de desenvolvimento no Ceará.

A dimensão política se relaciona com a centralização do poder estatal no contex-
to da ditadura militar. Primeiramente pode-se destacar que o processo de con-
tratação ocorreu no período do regime, tempo este que se estendeu até 1984 
com baixa expressividade na realização de concursos. A data de 1984 é marcada 
pela retomada desse processo democrático de contratação com a realização do 
Concurso da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro como destaca Suzuki (2016, p.48)

Período marcado pelo início da abertura democrática no país, após 
vinte anos de ausência expressiva de concursos públicos. Apesar de 
alguns poucos terem sido realizados nesse ano, a prática foi retomada 
com o Concurso Nacional para a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, 
em 1984, com a organização do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).
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Assim, destaca-se que embora no período da ditadura os concursos não tenham 
sido a forma mais recorrente de contratação de projetos de arquitetura, o caso do 
BEC constitui uma exceção. 

A dimensão simbólica se refere em grande medida à preocupação das instituições 
expressarem o seu poder por meio do edifício. Neste sentido, a linguagem da ar-
quitetura moderna se prestou em grande medida para simbolizar a monumentali-
dade pretendida pelos bancos e, no caso da sede do BEC não foi diferente.

O concurso teve como vencedor o projeto do escritório do arquiteto José Neudson 
Braga, que há época já gozava de grande prestígio na cidade, tanto pela a sua 
atuação como professor na Escola de Arquitetura da UFC, como pela importância 
do seu escritório, fundado em no início da década de 1960 e que com menos de 
10 anos de atuação já contava com uma diversificada produção com residências 
unifamiliares, residenciais multifamiliares, edifícios institucionais além da partici-
pação e premiação em outros certames. O concurso foi organizado em parceria 
do BEC com o IAB-CE, que tinha como presidente o arquiteto Ivan da Silva Brito. 
O júri contava com a participação do arquiteto Miguel Alves Pereira (1932-2014) 
além de um engenheiro do próprio banco e mais três arquitetos[1]. Aliás, desde a 
sua fundação no Brasil em 1934, o IAB teve significativa contribuição na organi-
zação de concursos e frequentemente era convidado por instituições públicas e 
privadas para produzir os termos de referência e o júri. 

O projeto premiado em primeiro lugar provocou a indignação dos participantes 
após o resultado, pois este transgredia a legislação municipal vigente com relação 
ao gabarito da edificação, conforme será analisado na sequência. 

O edifício-Sede do Banco do Estado do Ceará: lugar, 
programa, construção e forma

[1]  Como a pesquisa está em andamento, não foi possível identificar o nome dos participantes 

da comissão julgadora do Concurso.

Para efeito de parâmetros de análise do edifício será utilizada como referência as 
questões fundamentais que subsidiam o projeto delineadas por Mahfuz (2003) 
como o “quaterno contemporâneo” e compreendem: o lugar, o programa, a con-
strução e a forma.

A transgressão do arquiteto em relação à legislação urbanística vigente constitui 
um dos principais aspectos relativos à inserção do edifício no lugar. Trata-se de 
um terreno de esquina bastante estreito localizado em uma esquina no Centro 
de Fortaleza com usos predominantemente comercial até os dias atuais em uma 
estrutura fundiária tradicional, qual seja, edifícios implantados no limite do lote. 

Conforme consta no memorial descritivo do projeto apresentado na primeira 
prancha do concurso, o código de obras previa a construção de doze pavimentos 
e até 40 metros de gabarito, com taxa de ocupação de 70%. A solução proposta 
previa a divisão em dois blocos, sendo o primeiro horizontal localizado nos limites 
o lote e o segundo vertical, recuando frontalmente e lançando mão de uma lâmina 
mais alta que o gabarito permitido e compensando com uma taxa de ocupação 
de 42%. Tal decisão, se justifica, em nome da sua função “plástica e representativa 
(...) que não impediria de confundir a sede do Banco do Estado do Ceará com out-
ros edifícios comerciais” (BRAGA, 1969), confirmando a importância da dimensão 
simbólica do projeto.

No Código Urbano de 1962 o gabarito máximo das edificações era a altura que 
não ultrapasse a largura do logradouro, nem ter mais de três pavimentos, com 
exceção da área central onde era permitido o gabarito de doze pavimentos com a 
última laje de teto a 40 metros do nível do passeio. A mudança desta legislação ur-
bana iniciou em 1965 com a criação de uma comissão de estudos para o antepro-
jeto de modificações do Código Urbano e Zoneamento da Cidade, mas que só veio 
entrar em vigor na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 1975, onde 
já se permitia ultrapassar o dezesseis pavimentos com a condição de acrescentar 
0,30 metros por pavimento em todos os recuos. 
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Esse partido foi conscientemente adotado por parte do arquiteto e explicado na 
memorial justificativo do projeto, permitindo uma maior verticalização e propor-
cionando uma melhor relação com os edifícios circundantes.

Figura 1- Esquemas da ocupação convencional e proposta. Fonte: Acervo pessoal do arquiteto 

Neudson Braga.

Em relação ao programa, o edifício foi pensando em dois blocos onde, atendendo 
a uma solicitação do edital, fosse possível programar um processo construtivo que 
permitisse a execução em duas etapas sem prejuízos plásticos. O bloco horizontal 
é onde estão os serviços do banco que mantém contato imediato com o público. 
Conforme já relatado, a sua ocupação é total no terreno e justificada, segundo o 
próprio arquiteto, pela climatização artificial exigida pelo programa pela pouca 
profundidade do lote em relação à Rua Pedro Pereira. O bloco vertical, elemento 
de destaque no projeto e que nunca chegou a ser executado, deveria conter os 
usos mais internos e administrativos do banco. 

Esta divisão do programa em setores implicou em uma distribuição distinta de 
acessos, a saber: público, público da agência, funcionários e de serviço e veículos, 
que repercute na racionalização das circulações verticais. 

Figura 2 - Perspectiva do acesso principal na rua Barão do Rio Branco desenhada a mão. Fonte: 

Acervo pessoal do arquiteto Neudson Braga.

O programa se relaciona com a construção, uma vez que o projeto possui fortes 
características de flexibilidade e racionalidade construtiva, que são evidenciados 
também no memorial do projeto. Esses elementos são de suma importância para 
a permanência do edifício no tempo mesmo que venha a mudar de uso.

Assim, os setores de usos permanente e específico (circulações 
verticais, meios de comunicação, instalações sanitárias, equipamentos 
especiais etc) foram localizados de modo a neutralizar o uso das 
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áreas remanescentes, possibilitando total flexibilidade e variação na 
organização, utilização, subdivisão e até modificação das mesmas, com 
emprego de divisórias de fácil instalação ou remoção.

Tal solução, apoiada na modulação determinada (1,75) atende, 
em qualquer época, com relativa facilidade, as novas exigências 
ou modificações, sem prejudicar o funcionamento geral do edifício 
proposto. (BRAGA, 1969)

Figura 3 – Fotografia do acesso principal da Sede do BEC em 1973. Fonte: Acervo pessoal do 

arquiteto Neudson Braga.

A modernidade do edifício se alinha às premissas da arquitetura moderna e revela 
a maturidade projetual e o domínio da construção por parte do arquiteto.

Figura 4 - Planta do pavimento tipo. Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Neudson Braga.

A proposta do bloco vertical era bastante ousada, composta por lajes 
nervuradas e apoio na periferia do edifício, sublinhados por quatro 
pilares em forma de “H”, permitindo um vão livre no pavimento tipo 
de 15x25 metros. A planta foi estruturada com base em uma malha 
quadrada de 1,75m, revelando a racionalidade da concepção (PAIVA, 
DIÓGENES, 2016, p.67)

O uso do concreto é patente e constitui um dos principais aspectos que expressa a 
materialidade do edifício. A forma responde, assim, às demais condicionantes do 
projeto e, embora só tenha sido construído parcialmente, é possível verificar qual-
idades plásticas modernas importantes, como a abstração, a clareza dos elemen-
tos estruturais e de vedação, assim como os aspectos espaciais e construtivos. 
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Considerações Finais
A sede do BEC se destaca por ser um edifício exemplar da arquitetura moderna de 
Fortaleza do final da década de 1960 e que felizmente se encontra em bom esta-
do de conservação. Diante das dinâmicas urbanas, econômicas e imobiliárias que 
Fortaleza se encontra, a preservação do patrimônio moderno é urgente e carece 
de mais iniciativas para documentar e preservar esses exemplares.

Ao observar o projeto da sede do BEC podemos destacar dois pontos muito fortes. 
O primeiro é uma estrutura fixa bem definida pela sua estrutura física do edifício 
e a circulação vertical. O outro ponto forte é a flexibilidade dos ambientes de tra-
balho proporcionada pela estrutura apenas nas extremidades do edifício. Essa 
flexibilidade espacial, encontrada em edifícios modernos, podem contribuir para a 
preservação dos elementos principais da obra e auxiliar nas transformações para 
mudanças de usos e melhorias de infraestruturas.

No caso específico dos edifícios públicos, percebe-se que estes 
representam parte significativa do acervo da arquitetura moderna 
brasileira. Por seu caráter público e uso coletivo, além de sua maior 
escala, o que o coloca em vantagem em termos de preservação do que, 
por exemplo, as residências do mesmo período, é possível conservar e 
manter este patrimônio nos dias atuais, mas é preciso agir com cuidado 
nas intervenções que se fizerem necessárias. Vale destacar, ainda, que 
os espaços flexíveis destes edifícios não garantem, por si só, que estes 
possam resistir ao longo do tempo. (BRAGA, 2017, p. 142)

Para além da obra, que foi parcialmente construída, é importante enfatizar a rele-
vância do processo do concurso como evento democrático de contratação e de 
reflexões. O momento de fortalecimento da imagem do Estado e o desenvolvi-
mento do Ceará contribuíram para a realização do certame. A realização desta 
competição mobilizou diversos escritórios da cidade e provocou um debate sobre 
as propostas. O júri elegeu um projeto que foi além da resolução de um problema 
específico, houve uma exploração formal que reflete as solicitações do programa 

no edital e que gerou uma reflexão sobre a legislação da cidade quando se propôs 
ultrapassar o gabarito máximo permitido, mas respeitando a área máxima con-
struída.

A realização deste concurso e seu resultado final tiveram um papel importante 
para o desenvolvimento político e econômico do estado do Ceará, para o desen-
volvimento da realização de certames para a contratação de obras, principalmente 
públicas, no debate das atualização dos códigos urbanos e consolidando as ideias 
modernistas na arquitetura cearense.

Por fim e abrindo espaço para novas discussões, a permanência da arquitetura 
moderna no contexto da produção contemporânea suscita vislumbrar na prática 
dos concursos uma possibilidade de editais que tenham como objetivo incentivar 
uma intervenção consciente e que permita uma maior permanência desse pat-
rimônio.
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RESUMO
Com a ascensão da globalização e do capitalismo vários modelos de “revitalização” 
de áreas centrais veem sido criados na Europa e América do Norte, abrindo 
portas para o início do processo de gentrificação que traz modelos que tendem a 

se reproduzir mundialmente, culminando, na década de 1990, na disseminação 
nacionalmente em um novo ideal de preservação do patrimônio cultural com 
forte apelo do marketing político: a criação de cenários que deveriam retomar, ou 
simular a história e memória do lugar através do consumo das atividades de lazer 
e turismo. A partir desse cenário, a proposta desse trabalho é analisar e registrar 
as recentes formas de intervenções, nomeadas como “revitalizações”, no centro 
histórico da cidade de João Pessoa a partir do ano de 2012, mais enfaticamente no 
bairro do Varadouro, que abriga espaços para uma concentração de lojas voltadas 
ao setor da construção e manutenção automobilística, além da Praça Anthenor 
Navarro e do largo de São Frei Pedro Gonçalves (onde fica localizado o Hotel Globo 
e a Igreja de São Frei Pedro Gonçalves), que vêm sendo alvo de vários processos de 
intervenções urbanas, que visam o enobrecimento,  o consumo e a produção de uma 
paisagem turística, mas, que, paralelamente, também abriga apropriações culturais 
e sociais. Assim, objetiva-se registrar às recentes intervenções realizadas, assim como 
o reflexo destas reformas urbanas na constituição das urbanidades e territórios 
contemporâneos, e, nos movimentos sociais de resistência diante ao questionamento 
de uma gentrificação nesta área. Para tanto foram realizadas pesquisas nos 
órgãos competentes que conceberam as obras, visitas em campo, em diferentes 
dias e turnos, com o registro fotográfico, cujos resultados indicam o histórico das 
práticas socioculturais dos espaços e de seus usuários, que suscitaram subsídios 
para a definição de estratégias de gestão, reabilitação, conservação e de acesso 
ao patrimônio cultural. Os resultados indicam que a “fórmula” repetida em outros 
centros históricos que objetivam a aquisição de uma nova aparência “mais limpa” e 
recente, “maquiada”, livre “das marcas do tempo”, gerando riscos com a analogia de 
falso-históricos, mas também quanto aos aspectos do reconhecimento da identidade 
do local, vinculados ao uso de cores, que, ao estarem no livre arbítrio, permitem à 
possibilidade de descaracterização, total ou parcial, ou até mesmo a homogeneização 
com qualquer outro local do país. Ressalta-se que apenas as intervenções pontuais 
da supervalorização das fachadas coloridas, de caráter meramente cenográfico, e 
usos indiferentes às atividades coletivas dos espaços propostos para intervenção no 
bairro do Varadouro, evidencia que tais soluções ainda são de ordem essencialmente 
estética e mercadológica, integradas aos códigos culturais e exigências da sociedade 
capitalista de consumo. 

Palavras-chave: Pintura, Centro histórico, João Pessoa (PB).
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Introdução
Este artigo propõe analisar e registrar as recentes formas de intervenções, no-
meadas como “revitalizações”[1], no centro histórico da cidade de João Pessoa a 
partir do ano de 2012, mais enfaticamente no bairro do Varadouro, que abriga 
espaços para uma concentração de lojas voltadas ao setor da construção e ma-
nutenção automobilística, além da Praça Anthenor Navarro e do largo de São Frei 
Pedro Gonçalves (onde fica localizado o Hotel Globo e a Igreja de São Frei Pedro 
Gonçalves), que vêm sendo alvo de vários processos de intervenções urbanas, que 
visam o enobrecimento, o consumo e a produção de uma paisagem turística, mas, 
que, paralelamente, também abriga apropriações culturais e sociais. Ressalta-se, 
que, como muitos centros históricos brasileiros, este espaço começou a ser aban-
donado pelas camadas de alta renda entre 1950-1960, devido aos novos interess-
es de locomoção da diminuta classe que os sustentavam e à formação de sub-
centros, adaptados aos automóveis, autossuficientes e turísticos (VILAÇA, 2001). 
O autor ainda destaca que “o que primeiro “deteriorou” o centro não foram os 
edifícios, mas sua localização, os seus vários “pontos”” (2001, p.282). Contudo, pos-
teriormente, com a lógica capitalista, os centros históricos deteriorados passaram 
a ser objetos de extração de lucro, atraindo investimentos públicos e privados, 
que resultaram em intervenções nas edificações históricas e no espaço público, 
contemplando também o propósito de “resgate histórico do passado” dos hábi-
tos, dos costumes, das manifestações culturais, e, do enaltecimento das memórias 
coletivas, para criação de uma paisagem convertida em mercadoria de consumo, 

[1]  Para Vargas e Castilho (2006) “O prefixo RE indica um movimento de volta, para trás (Ferreira, 
1975: 1190), alguma coisa que repete o já existente com uma nova forma” (p. 55), adiante as autoras 
acrescentam que neste vocábulo está explícita a intenção da importância de trazer novas atividades 
econômicas e, com elas, dar nova vida e recuperar as áreas centrais e decadentes da cidade, admitindo 
que a intervenção possa ser realizada em zonas com ou sem identidade. Duarte (2005) argumenta que 
sua etimologia sugere uma visão preconceituosa e errônea da área de intervenção, já que esses centros 
não teriam perdido sua vitalidade. Este termo, mesmo que seja considerado inadequado por vários 
autores, é bastante utilizado no Brasil nas décadas de 1980 a 1990, contudo, se vulgarizou tanto que 
perdeu seu sentido original, que não remeteria a um lugar desvitalizado (RUBINO, 2008).

lazer e espetáculo, sendo socialmente produzida como matéria-prima do turismo 
(OURIQUES, 2005; DEBORD, 1997). 

Neste contexto, a área que engloba a Praça Anthenor Navarro, o largo de São Frei 
Pedro Gonçalves, em adição de algumas edificações próximas à estes locais, têm 
sido cenário de sucessivas intervenções das quais este artigo propõe registrar e 
analisar os recentes impactos desde a última mudança cromática mais expressiva 
no ano de 2012, verificando a temporalidade da manutenção intacta do cenário 
de “cartão postal” em contrapartida aos desafios das apropriações dos usuários 
enquanto demarcação de territórios por meio de pichações, e, os movimentos 
sociais de resistência diante ao questionamento de uma gentrificação[2] “por con-
sumo” neste espaço.

Observa-se um crescimento de estudos que abordam o tema relativo às inter-
venções nos centros históricos e seus efeitos sócioespaciais devido aos vários 
problemas urbanos provenientes de um planejamento focado apenas na ideia da 
preservação entendida como um simples problema de “cenografia urbana” aliada 
lógica mercantil, negligenciando aspectos locais, culturais e sociais. Justifica-se as-
sim, a importância deste artigo pelo registro e pela contemplação da experiência 
nos espaços públicos em estudo, buscando ampliar as discussões e expor infor-
mações relevantes à compreensão das práticas de gestão em centros históricos, 
que implicam na constituição de urbanidades e conflitos.

[2]  Termo de origem inglesa, gentrification - deriva de “gentry”, que por sua vez deriva do francês 

arcaico “genterise” que significa “de origem gentil, nobre” -, criado por Ruth Glass na década de 

1960, caracteriza-se por um enobrecimento do espaço urbano, gerado por investimentos públicos 

e privados, aplicados em intervenções em áreas urbanas degradadas que resulta na atração de 

usuários de classes abastadas, revalorização imobiliária e aumento de custos de bens e serviços, 

dificultando a permanência ou a remoção de antigos moradores e usuários. Contudo, o termo 

é referenciado neste texto para se referir às intervenções urbanas realizadas nos centros das 

cidades, com vistas à retomada desses locais como lugar de consumo, entretenimento e turismo, 

com o deslocamento dos usuários locais que se apropriavam daquele lugar pelas camadas médias 

e altas, seja para morar e/ou consumir o espaço e/ou no espaço (LEITE, 2004).



4802 4803

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Caracterização histórica e morfológica
O bairro do Varadouro está situado no núcleo da cidade baixa do centro históri-
co da cidade de João Pessoa, local de início da ocupação territorial do Estado da 
Paraíba, estando inserido no polígono de preservação rigorosa estadual do In-
stituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba [IPHAEP] (1982) 
e na área de preservação rigorosa federal do Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional [IPHAN] (2009), abrigando a Praça Anthenor Navarro, o Antigo 
Porto do Capim, ao Hotel Globo, a Igreja São Frei Pedro Gonçalves, a Associação 
Comercial da Paraíba e a Antiga Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva.

O bairro do Varadouro sempre abrigou o centro comercial da capital, onde se local-
iza um comércio e prestação de serviços diversificados, que dividiram espaço com 
as residências da elite nos trechos próximos à Praça Anthenor Navarro até a déca-
da de 1950, quando houve a expansão da cidade em direção à praia, promovendo 
o deslocamento dessa camada social aos novos rumos da modernidade. A partir 
da década de 1960 intensificavam-se as mudanças sociais e os usos existentes no 
bairro, onde as antigas residências passaram a abrigar oficinas mecânicas, carpin-
tarias, comércio atacadista e especializado de apoio automotivo e residencial, com 
uma boa disponibilidade de serviços pessoais, abrindo também espaço para o 
estabelecimento de moradores de baixa renda e formação de vilas e cortiços, re-
sultando no decorrer dos anos, na degradação e desvalorização do espaço. Além 
dessas mudanças, foi inserido um posto de combustível na Praça, observando ao 
final da década de 1990 que este equipamento ocupava um tamanho considerável 
do logradouro, além de impossibilitar o passeio pedonal, tomado pelos veículos ali 
estacionados, que dificultavam a passagem ou permanência do pedestre, desfa-
vorecendo a sua função de praça (CAVALVANTE, 2009). Silva (2014) acrescenta que

As treze edificações que margeiam a praça estavam em estado razoável 
de conservação, segundo análise emitida pelos representantes do 
Projeto de Revitalização da Praça Athenor Navarro, em maio de 1997. 
No entanto, detinham usos inadequados como oficinas mecânicas, 

que geravam adaptações estruturais esdrúxulas e prejudiciais ao 
patrimônio. Além disso, tinham suas frentes sujas e “cinzentas”, e com 
a presença de “falsas fachadas, marquises, ar-condicionado e fiação 
pública” exposta, que também desfavoreciam a preservação do conjunto 
arquitetônico (SILVA, 2014, p. 93, apud Jornal A União, 30/03/97).

Processos de intervenções
Segundo Smith (2006), com a ascensão da globalização e do capitalismo foram cri-
ados modelos de “revitalização” de áreas centrais na Europa e América do Norte, 
abrindo portas para o início do processo de gentrificação, embora no Brasil “o 
processo é espacialmente isolado e se encontra praticamente no início” (2006, 
p.74). Tais modelos tendem a se reproduzir mundialmente, desconsiderando o 
contexto local e homogeneizando as áreas que sofreram intervenção. Delgado 
(2010) cita o Barcelona como exemplo: conhecida um modelo, uma top-model, 
destinada a permanecer atrativa e sedutora na passarela das cidades-fashion. A 
Barcelona-espetáculo passa a destruir bairros obsoletos, a aumentar a exclusão 
social e a especulação imobiliária a fim de construir a receita da “cidade perfeita” 
através do “marketing urbano”, uma estratégia de promoção e venda cujo objeti-
vo é a formação da “cidade-mercadoria”, pronta para ser produzida e reproduzi-
da para o restante do mundo. A réplica desses cenários favorece a disseminação 
de um estereótipo do patrimônio cultural: este novo modelo de valorização da 
história, memória e cultura patrocina o turismo, “pois este, enquanto fenômeno, 
traz consigo um conjunto de preconcepções e percepções construído pelos con-
sumidores dos espaços a respeito dos valores culturais e das representações que 
fazem parte do imaginário social dos locais” (PISONI, 2006, p. 55). Neste contexto, 
disseminou-se nacionalmente na década de 1990 um novo ideal de preservação 
do patrimônio cultural com forte apelo do marketing político: a criação de cenári-
os que deveriam retomar, ou simular a história e memória do lugar através do 
consumo das atividades de lazer e turismo. Endres et al (2013) ressalta que
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somente nas décadas de 80 e 90 é que se estabeleceu no país a ideia de 
preservação aliada ao conceito de revitalização. Revitalizar, para além 
da restauração, é dar vida ao ambiente, fazê-lo circular nos âmbitos 
econômico, político, cultural e social, por construção principal da 
própria comunidade (ENDRES et al 2013, p. 05).

Consequentemente, as novas medidas atingiram os antigos conjuntos urbanos e 
arquitetônicos, ganhando assim, destaque, e “o termo Centro histórico passa a ter 
significado no imaginário da população local, através da mídia e da dinamização 
cultural desta área” (SCOCUGLIA, 2004(b), p. 127). Esta forma de intervir se prolif-
erou no Brasil, alcançando cidades do Brasil, como o Recife Antigo, o Pelourinho 
em Salvador e São Luís, sempre com proposta de criação de um pólo turístico 
através de um novo ambiente “maquiado ao estilo antigo”, com incentivo de usos 
adequados à proposta cultural: inserção de bares, restaurantes, casas de eventos 
e promoção de pequenos espetáculos, atraindo assim, não apenas visitantes e 
destaque imagético como lugar turístico, mas como lugar de oportunidades para 
negócios e renda à cidade (DEBORD, 1997).

Smith (2006, p. 78) afirma que “o modelo de difusão varia bastante e é influenciado 
por elementos relacionados com a arquitetura, cm a presença de parques ou da 
água, mas acima de tudo ele é adaptado aos modelos históricos de investimentos 
e desinvestimentos na urbanização”. No caso da Praça Anthenor Navarro foram 
o prestígio e a visibilidade do casario, que em conjunto com o posicionamento 
geográfico e viário estratégicos formaram um cenário adequado para os objetivos 
desejados, não somente pela sua função como praça, mas também pelo complexo 
arquitetônico do seu entorno histórico. 

Desta forma, seguindo esta tendência de revitalização dos núcleos antigos, e após 
quatro anos das experiências do Pelourinho e do Recife Antigo, inicia-se as in-
tervenções em João Pessoa na década 1990, embora com dez anos de atraso, já 
que estava prevista desde o início do plano de Revitalização do Centro Histórico 
de João Pessoa, iniciado no ano de 1987. Segundo Scocuglia (2004(b), p. 123) era 
dado início a segunda fase deste processo, “marcada pela ampliação da partici-

pação popular (associações e entidades ligadas à cultura, à educação e à arte) e, 
também, membros da classe média local, do poder público estadual e municipal”. 

Assim, as primeiras propostas de intervenção visavam converter pontualmente a 
Praça Anthenor Navarro, em conjunto com o largo de São Frei Pedro Gonçalves, 
no novo ponto de encontro da sociedade, contando não apenas com estabeleci-
mentos de gastronomia e lazer, mas também com periódicos eventos culturais e 
shows ao ar livre com o prolongando do seu uso para além do horário comercial, 
atraindo a população e turistas, e para tanto, algumas medidas foram tomadas 
como: a) a remoção do posto de combustível após ser constatada a sua falência; b) 
o estabelecimento com parceria privada (Tintas Coral [pintura do casario] e o Insti-
tuto Brennand [troca de informações entre os gestores das obras e o interesse em 
tornar semelhante à intervenção de Recife]), parceria entre o governo municipal e 
as empresas de telefonia e eletricidade (substituição da fiação exposta, por novas 
redes subterrâneas, contribuindo para uma melhor visualização e manutenção); 
c) parceria privada com os proprietários do casario (a iniciativa privada cedia os 
materiais e os proprietários ficavam encarregados da restauração e reforma dos 
edifícios); d) estabelecimento de convênios internacionais (com a Espanha). 

Após a sua requalificação ocorrida no ano de 1998, a Praça Anthenor Navarro 
trouxe entidades e associações civis vinculadas aos temas culturais e à cidadania, 
transformando-se num espaço de eventos culturais. Em seus primeiros anos, até 
o começo de 2003, este novo espaço de entretenimento recebeu apoio da Prefei-
tura Municipal e da iniciativa privada, sendo palco para manifestações populares 
como o Carnaval, São João, Centro em Cena, Festival da Cultura Popular, Festival 
de artes, entre outros, atraindo nas quintas e sextas-feiras à noite e durante os 
finais de semana, turistas e grupos de diferentes gerações que buscavam fugir 
dos circuitos de consumo de massa e estavam em busca de espaços alternativos 
(SCOCUGLIA, 2004(b)).

Após as intervenções, os resultados costumam ser fugazes e insustentáveis, ci-
tando o caso da Rua do Bom Jesus, localizada no centro histórico de Recife (PE): 
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a Rua passou por intervenções que incluíam a recuperação das fachadas, a insta-
lação de bares, a promoção de eventos e a remoção dos antigos usuários, visando 
o enobrecimento do espaço e a atração de um público de alto poder aquisitivo. 
Com o tempo, os bares começaram a fechar e na Rua passou a predominar o uso 
do estacionamento de veículos no período diurno, e o completo esvaziamento à 
noite. Assim, ao final do século XX, não diferente da pós-intervenção da Rua do 
Bom Jesus, a Praça Anthenor Navarro, que é o principal foco das intervenções, 
também começou a “sair de moda”, acarretando na redução significativa de seus 
frequentadores, na degradação do casario e na perda progressiva de atração, sen-
do refém da promoção de eventos para atrair pessoas.

A forma isolada da realização das intervenções na Praça e no seu entorno, regis-
tra-se que com o tempo, elas sozinhas não costumam conseguir manter integral-
mente seus ideais, devido: a) as áreas restritas que sofreram a intervenção de eno-
brecimento passaram a depender intensamente da promoção de eventos para se 
destacar, pois seu público alvo passar a ser externo e elitizado, não contemplando 
os usuários locais; b) os usos do entorno excluído não se integram com a área da 
intervenção, além de apresentar falta de diversidade de usos em diversos turnos, 
proporcionando a insegurança e a ausência de pessoas na Praça e no entorno, 
especialmente no turno noturno, pela dependência das atividades majoritárias de 
comércio e serviços; c) os usos atuais do casario, com exceção do “Espaço Mundo”, 
possuem baixa atratividade e/ou requerem um público muito específico, além de 
não incentivarem e convidarem os usuários a permanecerem na Praça; d) os es-
tabelecimentos do casario, mesmo quando abertos, produzem fachadas cegas, 
isto é, as esquadrias ficam fechadas, impossibilitando a permeabilidade visual e a 
interação entre os usuários, a vizinhança e o logradouro, aumentando a sensação 
de insegurança (GEHL, 2013); e) a própria degeneração e falta de manutenção do 
espaço repele os usuários. 

Usos e apropriações recentes
Assim como destaca Muñoz (2008), a urbanização contemporânea caracteriza-se 
cada vez mais por uma homogeneização da paisagem urbana, em escala global, 
convergindo para o turismo e o redescobrimento do setor cultural. A tática pontu-
al de promover a pintura em determinadas áreas nas quais possuam um conjun-
to de arquitetônico histórico e propor usos gastronômicos e comerciais voltados 
ao consumo do turismo tem sido uma “receita de bolo” reproduzida até os dias 
atuais em diversos centros históricos. Para Cabral, os modelos de padronização 
das áreas históricas foram utilizados de forma recorrente na década de 1990 com 
tendência a saturação, destacando que “em várias cidades, temos a impressão de 
que seus centros históricos são cópias uns dos outros” (CABRAL, 2005, p. 03).

A intervenção de 2012 compreendeu a parceria da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa com as Tintas Coral para o tratamento e pintura de fachadas de casario 
representativo do Centro Histórico de João Pessoa. Os trechos de ruas apresenta-
dos encontram-se dentro de área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Instituto do Patrimônio histórico e Artístico 
do Estado da Paraíba (IPHAEP): 1 - Praça Anthenor Navarro (treze imóveis) casa-
rio formado por prestadores de serviços (bares e restaurantes), uso institucional 
(Sede do Iphan, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasile-
iros – CPB/ICMBio e uso comercial; 2- Rua Maciel Pinheiro (trecho entre a R. João 
Suassuna e R. Barão do Triunfo – ( quarenta e quatro imóveis - casario de uso 
comercial e institucional); 3 - Largo São Pedro Gonçalves ( oito imóveis - Casario de 
uso institucional (Antigo Hotel Globo, Creche), residencial, comercial ( antiquário), 
serviços (restaurante, bar e escritório) (figura 1).
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Figura 1: Mapa de localização bairro do Varadouro com a área de preservação estadual [em ocre] e 

entorno [em bege] com edificações comtempladas pelo Projeto Coral “Tudo de cor para você” em 

2012 Fonte – (a) Wikipédia (2015); (b) Decreto nº25138 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2004); 

c) Acervo de Fernando Morais (2018). Adaptado por Fernando Morais.

Não diferente das intervenções anteriores, o Projeto contemplou novamente a 
pintura do casario através da iniciativa privada, do poder público e da empresa 
de Tintas Coral, que entre os anos de 2009-2014 estava com o projeto nacional de 
pintura de fachadas, “Tudo de cor para você”. O projeto na cidade de João Pessoa 
(PB) foi desenvolvido pela equipe técnica da Coordenadoria do Patrimônio Cultur-
al de João Pessoa (COPAC-JP), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), em parceria com o IPHAEP e IPHAN, 
enquanto a Coral forneceu as tintas e a mão de obra, restando aos proprietários 
das edificações a permissão da pintura das fachadas. Inicialmente foram realiza-
das prospecções em todas as fachadas dos edifícios a fim de registrar a presença 
de cores precedentes e avaliar o seu reuso ou aplicação de uma nova cor (Figura 2) 

são dispostos dois exemplares de cores que antecederam o projeto, considerando 
que a cada intervenção, novas cores foram propostas). Foi decidido por um tra-
balho integrado, no qual cada fachada deveria interagir cromaticamente com sua 
vizinhança, para tanto, foram aplicadas combinações cromáticas de efeitos varia-
dos (tom sobre tom, harmônicas, complementares, contrastes, etc.) desenvolvidas 
pelo aplicativo virtual das Tintas Coral. 

Figura 2: Cronologia cromática do casario da Praça Anthenor Navarro.

Fonte: Morais (2014, p. 15).

A proposta mais recente elegeu uma cartela de cores alegres, contudo, não ber-
rantes (visto em algumas intervenções anteriores), que resultou na renovação es-
tética do conjunto do casario, com amplo destaque no marketing turístico, político, 
urbano e na mídia nacional com a participação da cantora Daniela Mercury na 
finalização do projeto na cidade de João Pessoa, relançando nacionalmente este 
espaço público como um dos “cartões postais”  da cidade, que vem se mantendo 
desde antigas intervenções, de forma estereotipada, através das fachadas, como 
um dos maiores ícones do centro histórico de João Pessoa. Scocuglia (2010) ressal-
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ta o modo de fazer e o histórico das repetidas intervenções na Praça Antenor Na-
varro, reforçando a imagem promocional das fachadas da Praça Antenor Navarro

[...] que compõem um conjunto urbano eclético no seu entorno foram, e 
continuam a ser, imagens de destaque na publicidade turística difundida 
em catálogos de companhias aéreas, hotéis e em diversas publicações 
voltadas para um marketing da cidade. Entretanto, a descontinuidade 
da política de urbanização, a ausência de planejamento integrado e a 
carência de investimentos privados, contribuíram para a realização de 
ações pontuais e de uma requalificação monofuncional, permanecendo 
traços marcantes de uma imagem de degradação da área, outros 
usos que reforçam, por vezes, segregações sócio-espaciais, áreas 
estigmatizadas pela pobreza, prostituição, precariedade da infra-
estrutura e insegurança urbanas (SCOCUGLIA, 2010, p.6).

Assim, considera-se que a construção imagética desse cenário, quase que cine-
matográfico, possui a aplicação dos conceitos propostos por Lynch (1999): image-
abilidade, entendida como a evocação de uma imagem forte em qualquer obser-
vador, estando, por tanto, relacionada ao conceito de legibilidade, uma vez que 
imagens “fortes” aumentam a probabilidade de construir uma visão clara e estru-
turada da paisagem, e, por tanto, mantém “viva” a memória do local. Nesse sen-
tido, o cenário “revitalizado” facilitaria a distinção espacial e o consumo turístico, 
que transforma o patrimônio em um produto da cultura “fabricado”, “consumido” 
e “difundido”, passivo de manipulação de gestão, segundo interesses políticos e 
capitalistas, indiferente quanto aos seus usos e usuários originais. 

A estética também pode sofrer alterações na percepção visual devido à aquisição 
de uma nova aparência “mais limpa” e recente, “maquiada”, livre “das marcas do 
tempo”, gerando riscos com a analogia de falso-históricos, mas também quan-
to aos aspectos do reconhecimento da identidade do local, vinculados ao uso de 
cores, que, ao estarem no livre arbítrio, permitem à possibilidade de descarac-
terização, total ou parcial, ou até mesmo a homogeneização com qualquer outro 
local do país (Figura 3). Brendle (2012) afirma que a Praça sofreu um processo de 

“carnavalização”[3] pela destruição e deformação da identidade cromática original, 
através da aplicação de tintas acrílicas de propriedades inadequadas e de matizes 
aleatórias e fantasiosas, que não correspondem às colorações originais, produz-
indo assim, uma atmosfera pictórica imprópria a expressão estética do inicial do 
casario, que passa então, a ser “plastificado” e simulador um “mundo encantado”, 
onde tudo é belo e ideal.

Figura 3: Quadro comparativo dos centros históricos que foram contemplados: a) Olinda [PE]; b) 

Curitiba [PR]; c) Salvador [BA]; d) Slogan do projeto “Tudo de cor para você”.

Fonte – Tintas Coral (2015). Adaptado por Fernando Morais.

Contudo, apesar das sucessivas intervenções que almejaram manter esse redu-
to patrimonial e histórico enobrecido, intocável e turístico, não foram o bastante 

[3]  A carnavalização é um recurso histórico utilizado para atribuir efeito sarcástico, de ridicularização, 
que reforça a ironia permitindo a existência das plurisignificações” (BRENDLE, 2012, p. 20 apud. 
MARTIN-BARBERO, 2003, p.107).
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para manter o público alvo inicial. Foi registrado que em menos de 2 anos após o 
projeto ser finalizado, todo o casario e o monumento de Anthenor Navarro não es-
caparam do alvo de serem pichados ou grafitados, incluindo a falta de manutenção 
dos equipamentos urbanos (nas luminárias, nas lixeiras e nos resistentes e des-
confortáveis bancos de concreto), até mesmo os jardins foram removidos pela fal-
ta de espaço durante a promoção dos grandes eventos musicais, perdendo  assim, 
suas características iniciais para se adaptar às exigências de novas necessidades.

Todos os elementos de degradação física destroem a construção midiática da im-
agem turística do centro histórico revitalizado, gerando sentimentos de insatis-
fação, indignação e desapontamento pelo turista, mas também pelo próprio ci-
dadão que não se reconhece como pertencente ao lugar, por não encontrar o 
cenário no qual foi divulgado e idealizado. Nóbrega (2013) divulga o depoimento 
de um turista na área em 2012:

Termina a Rua da Areia e chega-se à Praça Anthenor Navarro às 16h20. 
[...] George ressalta, nesse momento, que o poder público está um pouco 
afastado, pois existem alguns bancos quebrados no meio da praça:

- Na Praça Antenor Navarro, mais sinais de abandono. Vários bancos 
quebrados e a grama já não é tão verde. A maioria das lojinhas ou 
armazéns está de portas fechadas às 16h21min de uma quarta-feira. 
Como atrair turista se está tudo fechado?

Observa-se, no depoimento, a sua indignação com o abandono dessa 
parte do Centro Histórico. Ele também faz uma análise crítica do turismo 
da cidade, ao demonstrar que um local desprezado não é atrativo para 
os turistas. (NOBREGA, 2013, p. 86-87).

Até o final do ano de 2016, todo o casario de toda da Praça Anthenor Navarro, 
da Rua Maciel Pinheiro e do largo São Pedro Gonçalves retornaram ao estado de 
degradação anterior à pintura do projeto da Coral em 2012. Contudo no final do 
mês de novembro de 2016, houve a iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) que promoveu o Projeto Acordo Cultur-

al que visava repintar as fachadas referentes às edificações que se encontram 
pichadas no Largo São Frei Pedro Gonçalves, Praça Anthenor Navarro, parte inicial 
da Rua da Areia e o imóvel da Associação Comercial da Paraíba, com as mesmas 
cores utilizadas em 2012, por intermédio de parcerias com setores da iniciativa 
privada e também com os grupos culturais e moradores da cidade a fim formar 
um mutirão que esteve aberto a todos que quisessem contribuir. Segundo o Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU-PB)

Os trabalhos foram iniciados com a preparação do ambiente: 
isolamento dos espaços, instalação de equipamentos (andaimes, 
lixamento e cobertura da parte pichada). Para execução dos serviços 
foram cedidos profissionais de pintura de duas grandes construtoras 
locais, pintores da comunidade, alunos da Oficina Escola e reeducandos 
da Penitenciária Média de Mangabeira. Conselho (2016).

Contudo, após a visita in loco no final de abril de 2018, registrou-se que novamente 
algumas edificações voltaram a ser pichadas, especialmente na Praça Anthenor 
Navarro e na Rua Maciel Pinheiro. Esse cenário revela as resistências, as ações e 
participação de “tribos urbanas” que se territorializam, seja através de protesto 
político e/ou de auto-expressão, que se utilizam da linguagem da pichação para 
se expressarem no espaço urbano, apropriando-se como “seu”, demarcando e 
agregando valores simbólicos e gráficos compreensíveis exclusivamente às suas 
próprias tribos, paralelamente enfeiando, danificando, vandalizando e até destru-
indo o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico da capital para-
ibana ao contrariar a lei nº 9.605/98 Art. 65 que trata a pichação com pena de 
detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Acrescenta-se ainda o questionamento se a falta de atratividade nesses espaços 
é derivada pela falta de reconhecimento de pertencimento da comunidade local 
que poderia afastar-se devido a tentativa de enobrecimento? Assim, este espaço 
público abriga o universo de conflitos e manifestações, marcado por mensagens 
de apropriações e lutas sociais de forte resistência local e política (Figura 4), segun-
do Netto (2014), podendo ser caracterizado como uma “civilização do convívio”, 
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contra os processos gentrificadores e hegemônicos de segregação e remoção so-
cial.

Figura 4: Registro fotográfico de apropriação de lutas sociais

Fonte – Fernando Morais (2016 e 2018).

Considerações finais
Muitos são os pontos discutidos, porém percebe-se que há a predominância de 
repetir o mesmo tipo de intervenção de tempos em tempos a vinculação, uni-
formização e dependência ao turismo cultural através da criação de um cenário 
que representa um passado idealizado, com tendências a massificação estereo-
tipada da paisagem, a perda da identidade local e a alienação pública acerca do 
conceito de patrimonial cultural e histórico pelo marketing aplicado ao produto, 
gerado e vendido, como centro histórico. Contudo o processo de enobrecimento 
ainda não avançou para um estágio avançado de gentrificação no centro histórico 
da cidade de João Pessoa (PB) por alguns fatores como: a) a forma pontual de se 
realizar as intervenções; b) a falta de interesse e habilidade visionária do poder 
público e da iniciativa privada para reconhecer o centro histórico como um meio 
de se obter lucro e visibilidade política; c) a forte resistência da comunidade local 
e de uma parcela da população contra os processos de “revitalização” que alme-
jam a remoção de comunidades em áreas históricas para criação de espaços de 
lazer, consumo e turismo, que levam a uma marginalização da população de baixa 
renda que residia ou utilizava cotidianamente o local, cedendo espaço para uma 
sociedade mais abastada em busca de entretenimento e turistas que estão de 
passagem.

A tentativa de enobrecimento através das intervenções trouxe também efeitos 
positivos momentâneos para as edificações cujas fachadas foram repintadas, 
como a melhoria do espaço físico e a maior visibilidade internacional, porém res-
salta-se que apenas as intervenções pontuais da supervalorização da fachadas 
coloridas, de caráter meramente cenográfico, e usos indiferentes às atividades 
coletivas das edificações, evidencia que tais soluções ainda são de ordem essen-
cialmente estética e mercadológica, integradas aos códigos culturais e exigências 
da sociedade capitalista de consumo, que renegam o sentido do lugar, a especifici-
dade regional, o cotidiano, a experiência, a cultura e a diversidade das subculturas 
urbanas, não sendo capazes de manter a atratividade e a vitalidade do espaço. 
Enfaticamente, a imagem que a Praça Anthenor Navarro e o largo São Frei Pedro 
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Gonçalves assume reflete diretamente à promoção de encontros pelo envolvimen-
to dos participantes ativos que se apropriaram do espaço urbano. Conclui-se que 
estes espaços foram instituídos inicialmente pelos processos de enobrecimento, 
representando estratégias espacializadas e simbólicas que criam singularidades, 
expressam conflitos e reivindicam direitos quanto aos espaços que precisam ser 
igualmente reconhecidos publicamente em suas próprias singularidades.
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RESUMO
O grande consumo de recursos naturais pela construção civil e a renovação 
urbana das metrópoles brasileiras propiciou a necessidade de desenvolvimento 
de metodologias e procedimentos técnicos que visem promover a reabilitação das 
edificações. Apesar de a conservação da arquitetura moderna existir há algum 
tempo, seus exemplares têm sido demolidos ou alterados sem o devido respeito às 
suas características físicas, aos seus valores e significados. A reabilitação de uma 
edificação visa à preservação do bem e a sua adequação ao uso atual, através da 
implementação de novas tecnologias. O presente artigo objetiva compreender as 
características físicas, valores e significados do edifício da antiga sede do Banco 
Mineiro da Produção, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1953, na cidade 
de Belo Horizonte, para assim definir estratégias projetuais que envolvam inovações 
tecnológicas e sustentáveis para a inserção de um novo uso ao mesmo. O novo 
uso consiste em um centro de economia criativa que vise à melhoria dos impactos 
ambientais, sociais e econômicos, não apenas da edificação como também do seu 
entorno imediato A metodologia adotada nesta investigação consistiu na realização 
de levantamentos de dados através de pesquisas e visitas; pesquisa bibliográfica 
e documental, com base em arquivos digitais, sites, monografias, artigos e livros, 
relacionados ao tema; levantamento de selos de sustentabilidade, para definição 
do que melhor se aplica à demanda e à edificação; e análise e síntese dos dados 
levantados através da elaboração do diagnóstico da área, onde a edificação está 
inserida. Pela análise dos referenciais teóricos propostos e suas relações possibilitou 
a ponderação sobre uma reabilitação específica do partido arquitetônico, com o 
intuito de adequar a edificação para um novo uso mais atual.

Palavras-chave: Reabilitação, sustentabilidade, patrimônio, arquitetura moderna, 
tecnologia.
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1.  INTRODUÇÃO
A escassez de áreas para construção nas regiões centrais das grandes cidades e o 
envelhecimento das edificações, que levam à degradação de seu entorno, suger-
em a necessidade de reabilitação do ambiente urbano. A conservação e a reabil-
itação são imprescindíveis para a recuperação e redefinição do uso de imóveis, 
redução do impacto ambiental, requalificação urbana do entorno, preservação da 
memória e do patrimônio histórico e arquitetônico. A construção civil é um dos 
setores que mais consome recursos naturais, desde a produção dos insumos uti-
lizados até a execução da obra e sua operação. Segundo o Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável (CBCS), o caminho para um setor mais sustentável deve 
prever a diminuição, reversão ou anulação de impactos gerados em todos os âm-
bitos de sua atuação. 

O conceito de sustentabilidade é multidisciplinar e abrange aspectos sociais, 
econômicos, ambientais e culturais. Segundo Zancheti e Jokilehto (1997, p. 47) o 
desenvolvimento sustentável em nível urbano consiste em um processo “base-
ado no constante reuso de recursos construídos e naturais existentes, associa-
dos com uma baixa entrada de energia para a adaptação aos novos requisitos 
concebidos em uma sociedade”. A reutilização de um edifício pode poupá-lo das 
ameaças do desuso, mas por outro lado, pode deteriorá-lo. Essa operação apenas 
será bem-sucedida se o estado físico e o fluxo dos usuários forem considerados. 
A valorização do patrimônio através da reabilitação de um edifício em desuso e 
sujeito a defraudações se torna um repto paradoxal, aguerrido e penoso. O pat-
rimônio é compreendido como um recurso não renovável e portador dos valores 
culturais de uma sociedade: identidade, memória, autoconsciência e vocação 
artística (ZANCHETI; JOKILEHTO, 1997).

O presente artigo objetiva compreender as características físicas, os valores e os 
significados do edifício da antiga sede do Banco Mineiro da Produção, projetado 
pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1953, na cidade de Belo Horizonte, para assim 
definir diretrizes de restauro e estratégias projetuais que envolvam inovações tec-

nológicas e sustentáveis para a inserção de um novo uso ao mesmo. O novo uso 
consiste em um centro de economia criativa que vise à melhoria dos impactos 
ambientais, sociais e econômicos, não só da edificação como também do seu en-
torno imediato. A metodologia adotada nesta investigação consistiu na realização 
de levantamentos de dados através de pesquisas e visitas; pesquisa bibliográfica 
e documental, com base em arquivos digitais, sites, monografias, artigos e livros, 
relacionados ao tema; levantamento de selos de sustentabilidade, para definição 
do que melhor se aplica à demanda e à edificação; e análise e síntese dos dados 
levantados através da elaboração do diagnóstico da área, onde a edificação está 
inserida. 

2.  BREVE PANORAMA DA TEORIA DA CONSERVAÇÃO
A conservação de um bem material, uma edificação no caso desse artigo, deten-
tor de herança cultural não pode ser concebida apenas como a conservação de 
uma imagem, mas também como permanência da sua essência como um objeto 
inscrito na história, e da continuação de seu papel portador de inovação social, 
econômica e cultural. Esta edificação é o resultado da ação humana e é reconhe-
cida como digna de conservação no momento em que determinado grupo social 
atribui valor a ela. Os valores de uma edificação reforçam o seu papel de cenário 
das atividades diárias e nos permitem a manutenção da compreensão das nossas 
origens. Esta edificação valorizada gera, desenvolve e fortalece um senso de lugar, 
de continuidade, de conectividade e de identidade. 

As edificações portadoras de signos específicos são valorizadas como testemu-
nhas da época em que foram erguidas. No começo do século XX, o jurista, filó-
sofo e historiador Alois Riegl desenvolveu um trabalho de reflexão relacionado ao 
comportamento da sociedade perante a noção de monumento histórico. A obra 
de Riegl marcou a interpretação da conservação dos monumentos antigos a partir 
de uma teoria de valores focada no monumento histórico como objeto social e 
filosófico, e não no patrimônio. A oposição entre duas categorias de valores for-
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ma a estrutura da análise de Riegl: valores de rememoração (ligados ao passado, 
memória) e valores de contemporaneidade (ligados ao presente). 

Riegl (2006) afirma que o valor histórico de um monumento reside no fato de que 
ele representa um estado particular, de alguma forma, único no desenvolvimento 
de um domínio humano. O interesse está no estado inicial do monumento como 
obra da criação humana e as alterações e degradações parciais são perturbado-
ras. Ele está estritamente ligado à pesquisa futura de historiadores da arte, e a 
conservação do monumento (documento) deve ser feita no seu mais autêntico 
estado. O culto a esse valor “leva necessariamente a exigir que, por todos os seus 
meios, a intervenção humana freie o curso da evolução e pare o progresso normal 
da decomposição pelos agentes naturais” (RIEGL, 2006, p. 78).

A partir de meados do século XX prevalecerá a visão de Cesari Brandi que define o 
restauro como “o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na 
sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas 
à sua transmissão para o futuro” (BRANDI, 2004, p. 30). Esta visão apresenta a 
prioridade dada por ele ao valor estético (imagem) sobre o histórico (documento).

O juízo crítico será o ponto de convergência entre as obras de Riegl e Brandi uma 
vez que ele deve ser o condutor e o limitador do processo de intervenção. “Restau-
ra-se somente a matéria da obra de arte”, afirma Brandi (2004, p. 31) no primeiro 
dos seus axiomas. A busca pela unidade potencial da obra não deve implicar em 
falsificações, sejam elas artísticas ou históricas. “A restauração deve visar ao resta-
belecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível 
sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum 
traço da passagem da obra de arte no tempo” (BRANDI, 2004, p. 33).

A Carta de Burra, publicada em 1980, aponta os valores estéticos, históricos, 
científicos, sociais ou espirituais para as gerações passadas, atual e futuras como 
atribuídos conforme o significado cultural de um bem. O significado cultural de 
um bem e a sua compreensão podem ser alterados no decorrer da história. Esse 
documento estabelece que o termo conservação esteja associado aos “cuidados a 

serem dispensados a um bem para preservar-lhe as características que apresen-
tem uma significação cultural”, devendo “implicar medidas de segurança e ma-
nutenção, assim como disposições que prevejam sua futura destinação” (IPHAN, 
2001, p. 247-248). 

A Carta de Burra destaca a importância de se compreender a significação cultural 
e a condição material de um bem para que sejam propostas futuras destinações 
compatíveis, ou seja, aquelas “que implicam a ausência de qualquer modificação, 
modificações reversíveis em seu conjunto ou, ainda, modificações cujo impacto 
sobre as partes da substância que apresentam uma significação cultural seja o 
menor possível” (IPHAN, 2001, p. 247-248).

A concepção de uma política de preservação ampla está diretamente vinculada 
ao reconhecimento e entendimento dos valores implicados no campo da conser-
vação. Nesse campo, os valores serão sempre indispensáveis para se decidir o 
que conservar, como conservar e por que conservar. Segundo Castriota (2009, p. 
107), “para se decidir, portanto, o que é patrimônio e para se manter não os bens 
materiais por si mesmos, mas, como anotamos os valores neles incorporados, 
torna-se necessário examinar sempre por que e como o patrimônio é valorizado 
e por quem”.

Castriota (2009) identifica três perspectivas no campo do patrimônio: a conser-
vação física, relacionada ao comportamento dos materiais e sistemas estruturais, 
à sua deterioração e às possíveis intervenções e tratamentos; a gestão, que en-
volve a disponibilidade e o uso de recursos financeiros, pessoais e tecnológicos e 
as condições políticas, legislativas e de uso; e a significância cultural e os valores 
sociais, que necessitam de uma investigação para se saber as causas e o destino 
do significado de um objeto ou lugar e para quem devem ser conservados.

O patrimônio cultural edificado, como uma categoria particular de artefato huma-
no, cumpre uma função relevante porque foi construído para ser o “abrigo” dos 
seres humanos. A sustentação desse sistema cultural está associada à utilização 
dos recursos culturais renováveis, ou seja, eles não devem ser utilizados mais rap-



4828 4829

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

idamente do que a taxa em que podem ser recriados ou substituídos por recursos 
novos adequados. Os recursos culturais não renováveis, por sua vez, não devem 
ser utilizados mais rapidamente do que a taxa em que podem ser substituídos. E, 
por último, as mudanças não devem ser geradas mais rapidamente do que a taxa 
em que o sistema cultural pode absorvê-las. A fim de assegurar a continuidade 
cultural e social das sociedades e comunidades, os edifícios devem ser consid-
erados recursos culturais freqüentemente insubstituíveis e necessários, dando a 
eles possibilidades para sua sobrevivência e para seu renascimento.

Apesar dos novos problemas e desafios, Zancheti (2014) afirma não existir “uma 
razão para pensar-se em uma nova abordagem ou teoria para o caso da arquite-
tura moderna”. Estes, segundo o pesquisador, “podem ser considerados dentro da 
teoria contemporânea da conservação” (ZANCHETI, 2014). Um dos desafios apon-
tados pelo pesquisador, e que merece uma atenção especial, é a nova relação 
espacial da arquitetura moderna a ser considerada na sua significância. 

Os edifícios considerados de interesse de preservação devem ser integrados ao 
cotidiano de determinado grupo social através do arranjo dos valores culturais e 
de uso. A teoria dos suportes de N. John Habraken propõe uma arquitetura urba-
na compartilhada e acrônica que enfatiza o arcabouço estrutural dos prédios e lib-
era o restante como uma planta livre e flexível. Essa espacialidade, então, poderá 
ser ocupada por aqueles que, aliados às suas atividades, determinarão o novo uso 
da edificação. “Essa idéia de conveniência e eficácia se relaciona com a resposta 
dada pela reciclagem de uso” (MONTANER, 2016).

A arquitetura moderna, em muitos casos, permite a separação da estrutura e in-
stalações, dos demais espaços interiores da planta livre. “Nesta arquitetura do 
arcabouço estrutural, capaz de se adaptar às mudanças sociais, justapõem-se as 
temporalidades: o tempo é absorvido pela arquitetura, e os usuários inserem uma 
temporalidade contínua” (MONTANER, 2016).

Esta postura está, porém, no âmago da arquitetura moderna. Mestres como Le 
Corbusier e Gerrit Rietveld valorizaram a flexibilidade dos espaços em seus pro-

jetos mais relevantes. Le Corbusier, no Plano Obus para Argel, possibilitou a par-
ticipação dos usuários na gigantesca trama estrutural que receberia as moradias. 
Rietveld concebeu a Casa Schroëder, sua obra prima, com uma planta livre cuja 
flexibilidade se encontrava no movimento das divisórias.

Macdonald (2002) destaca a sua preocupação com a ausência de estruturas 
abrangentes de pesquisa para o reconhecimento do patrimônio edificado do sé-
culo XX e a sua proteção inadequada. Assim como Zancheti, a pesquisadora afirma 
que a teoria da conservação do patrimônio do século XX não deve ser diferente 
daquela utilizada para edifícios de um passado mais distante, apesar das carac-
terísticas dos edifícios modernos, como inovação estrutural, formal, espacial, tec-
nológica e material. Macdonald aponta uma série de peculiaridades desafiadoras 
da arquitetura moderna relacionadas ao projeto e funcionalidade, à vida útil do 
edifício, aos materiais empregados, ao detalhamento, à manutenção, ao tempo, e 
ao reconhecimento dos valores. 

Quanto ao projeto e a funcionalidade, a pesquisadora destaca a adaptação dos 
edifícios modernos aos novos requisitos espaciais e de planejamento, de desem-
penho ambiental, de saúde e segurança, de compatibilidade dos novos usos, e de 
viabilidade econômica da reparação e adaptação. 

A vida útil dos edifícios modernos está sujeita a alguns dilemas: o fraco desempen-
ho técnico de alguns materiais e sistemas, dificuldades de adaptação de edifícios 
modernos funcionalmente obsoletos para os requisitos de uso contemporâneo e 
critérios de desempenho, viabilidade econômica de reparo, e sustentabilidade. Se-
gundo a pesquisadora, um argumento usado contra a conservação é que o custo 
de construção nova é mais vantajoso do que o custo de reparação.

No entanto, é improvável que essa abordagem continue à medida que a 
sustentabilidade se torne um objetivo de um novo desenvolvimento, e à 
medida que as auditorias de energia para edifícios sejam usadas para 
avaliar novos trabalhos contra a adaptação de estruturas existentes. 
Contudo, embora as auditorias de energia provem muitas vezes o valor 
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ambiental da retenção de edifícios mais tradicionais, pode não ser este 
o caso de edifícios concebidos a partir de meados do século, numa 
época de energia aparentemente inesgotável e barata e construídos 
com materiais que são produzidos com um alto consumo de energia 
(MACDONALD, 2002).

A indústria da construção no período moderno é caracterizada pela introdução de 
novos materiais e sistemas construtivos baseados em componentes, e pelo uso 
de materiais tradicionais de novas maneiras. Alguns problemas relacionados aos 
materiais e seus empregos são apresentados por Macdonald: o uso de novos ma-
teriais com registros de desempenho não comprovados; o uso de novos materiais 
sem conhecimento de métodos de melhores práticas para uso; o uso de materiais 
tradicionais de novas maneiras ou em combinação com novos materiais; mão-de-
obra e controle de qualidade deficientes; o uso de sistemas construtivos pré-fab-
ricados e baseados em componentes; o rápido desenvolvimento de materiais e 
sua superação igualmente rápida; o efeito de poluentes em materiais modernos; 
o uso de materiais agora identificados como perigosos; e a falta de uma indústria 
de preservação estabelecida para edifícios modernos.

O detalhamento dado aos edifícios modernos, em busca de uma nova estética, 
se apresenta como mais uma dificuldade para os conservadores. Esse dilema se 
justifica, segundo Macdonald, em função do abandono do detalhamento tradicio-
nal e da falta de conhecimento sobre os melhores métodos de detalhamento de 
novos materiais que garantam a sobrevivência ao longo prazo e que resultaram 
em falhas de curto prazo.

Além dos problemas ligados aos materiais empregados, a falta de manutenção ou 
a manutenção equivocada agravam a deterioração.

A manutenção regular é vital para a longevidade dos edifícios de 
qualquer idade e, ainda assim, há questões específicas de acesso para 
alguns tipos de edifícios modernos - por exemplo, em altura - que têm 
implicações de custo consideráveis. O desenvolvimento de tratamentos 
“isentos de manutenção” - revestimentos para edifícios de concreto são 

típicos - podem freqüentemente criar novos problemas introduzindo 
ciclos de manutenção adicionais para o material recentemente 
introduzido. Existem questões específicas relacionadas ao ciclo de vida 
de materiais modernos que representam novos problemas que exigem 
soluções criativas (MACDONALD, 2002).

As marcas do tempo não são uma prioridade quando é abordada a conservação 
de edifícios do passado mais recente devido ao envelhecimento acelerado com-
parativo da arquitetura moderna, ao desempenho de curto prazo de materiais 
modernos, e a uma nostalgia não reconhecida pelo envelhecimento de edifícios 
modernos. O abandono de técnicas e materiais tradicionais de construção e o 
emprego de novos materiais e formas que caracterizam a arquitetura moderna 
não permitem que as marcas do tempo sejam apresentadas de maneira român-
tica como nos exemplares de outras épocas. “Este argumento estético é aquele 
que levou à substituição de materiais de construção em vez do reparo em muitos 
projetos que envolvem edifícios mais recentes, usando o argumento de que a rep-
aração sem reconstrução roubará a construção do que é central para sua autenti-
cidade – sua imagem” (MACDONALD, 2002).

O conceito de reabilitação de uma edificação, aplicado na pesquisa que deu ori-
gem a este artigo, está associado ao processo de modernização e atualização de 
edificações, visando torná-las contemporâneas. A reabilitação pode envolver o 
restauro e a compatibilização de benfeitorias às necessidades de desempenho 
dos usos tradicionais e inovadores de uma edificação, também reconhecido pelo 
termo retrofit. A contribuição dos edifícios para a sustentabilidade deve considerar 
o incentivo às melhores práticas de mitigação e adaptação. O uso continuado do 
edifício associado a medidas que visem à mitigação do impacto ambiental cau-
sado, resulta em uma prioridade que promova a sustentabilidade. A partir desse 
entendimento é possível perceber a necessidade de modernização da edificação 
em estudo, pertencente à década de 1950 e recentemente tombada, mantendo 
suas características, mas inserindo especificações tecnológicas para que um novo 
uso seja possível.



4832 4833

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

3.  ECONOMIA CRIATIVA
Segundo Madeira (2014), para competir na atual economia, as pessoas e os países 
precisam de informação e conhecimento, mas também de originalidade e de per-
sistência para desafiar o crescente volume de informações da era contemporânea. 
Informações e idéias estão entrelaçadas, mas uma economia de idéias é voltada 
para o talento pessoal, para a imaginação, para a criatividade. A pesquisadora 
define economia criativa como:

Uma economia em que as pessoas passam grande parte do tempo 
tendo idéias, não quaisquer umas, mas aquelas que geram produtos 
comercializáveis. A transição do abstrato ao prático é de difícil 
apreensão, mas de forma geral, ocorre quando a idéia é identificada, 
aplicada e se torna uma propriedade. O produto criativo, em suma, deve 
atender a duas condições: resultar da criatividade e possuir reconhecido 
valor econômico (MADEIRA, 2014).

Nessa perspectiva, compõem a economia criativa as seguintes indústrias criativas: 
pesquisa e desenvolvimento, publicação, software, televisão e rádio, design, músi-
ca, cinema, brinquedos e jogos, propaganda, arquitetura, artes performáticas, ar-
tesanato, jogos eletrônicos, moda e arte. Os distritos criativos representam, por 
sua vez, a tendência das empresas criativas de convergir em determinadas áreas 
urbanas, ou seja, refletem o benefício da proximidade e das interações sociocul-
turais e econômicas entre os profissionais envolvidos. 

Assim, a aplicação da economia criativa à economia das cidades resultou no con-
ceito de cidade criativa, ressaltando que o recurso crucial das cidades são as pes-
soas: 

A idéia de cidade criativa remonta e implica um sentido bastante amplo 
da reestruturação urbana, em que a criatividade estaria presente não 
apenas nas escolhas individuais, mas também nas instituições, na 

infraestrutura, nas esferas pública, privada e comunitária (MADEIRA, 
2014).

O ponto principal é que as cidades precisam de um “termômetro de pessoas” mais 
do que um “termômetro empresarial”. Isto significa apoiar a criatividade em todos 
os sentidos e construir uma sociedade que seja atraente também para as pessoas 
criativas, e não apenas para as empresas de alta tecnologia. É possível perceber 
então, que a economia criativa pode contribuir para o desenvolvimento suste-
ntável de várias formas, por exemplo, através do avanço tecnológico, responsável 
pela integração dos processos de produção, distribuição e consumo dos produtos 
criativos, e do aumento da demanda global por esses produtos.

Segundo Madeira (2014), a economia criativa tem papel importante no aspecto 
social ao gerar emprego e inclusão social, prevendo potencial para a construção 
de políticas públicas. Logo, em associação com o conceito de desenvolvimento 
sustentável, ainda, há a contribuição da economia criativa na promoção da diver-
sidade cultural.

4.  O EDIFÍCIO DA ANTIGA SEDE DO BANCO MINEIRO 
DA PRODUÇÃO
O edifício da antiga sede do Banco Mineiro da Produção, projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer em 1953, na cidade de Belo Horizonte, foi tombado em 2016 pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). O 
arquiteto, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e membro 
do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP), Flávio Carsalade, relata no 
parecer do dossiê de tombamento que

“Do ponto de vista histórico, [o edifício] reafirma a parceria entre 
Juscelino Kubitscheck – prefeito de Belo Horizonte, governador de 
Minas Gerais e presidente do Brasil – e o arquiteto. Do ponto de vista 
artístico, o prédio é um exemplo de harmonia com a paisagem urbana, 
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celebrando com extrema maestria as possibilidades expressivas abertas 
pelo desenho urbano de Belo Horizonte” (IEPHA, 2016).

Além do olhar histórico e artístico, Flávio Carsalade ressalta que sob o ponto de 
vista cultural “o prédio dialoga com o eclético do Banco Hipotecário e o art decó do 
Cine Brasil, como se fora uma síntese da história de nossa cidade” (IEPHA, 2016).

O edifício está localizado na Praça Sete de Setembro, região do hipercentro da 
capital mineira e, de acordo com a proposta de intervenção, ele oferece condições 
ideais para receber um novo uso com foco em empresas de economia criativa, 
onde as inovações tecnológicas são essenciais. O novo uso proposto para a edi-
ficação foi definido em função da iniciativa da Federação das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais (FIEMG) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (CODEMIG), denominada “P7 Criativo”.

A proposta busca compreender a necessidade de intervenções arquitetônicas 
quando associadas ao estímulo de ocupação dos espaços residuais do hipercentro 
de Belo Horizonte, que garantam a criação de espaços públicos dinâmicos e con-
fortáveis, para tornar a área ainda mais rica em diversidade social e de serviços.

Figura 01 - Localização do edifício no hipercentro de Belo Horizonte e Inserção Urbana na Regional 

Administrativa
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As principais potencialidades da região são: a baixa declividade, o que garante 
uma melhor acessibilidade nas vias e um melhor e maior fluxo de pedestres; as 
praças e parques inseridos nas proximidades da edificação, como a Praça Raul 
Soares e o Parque Municipal, além da grande arborização ao longo das principais 
vias de acesso; inúmeros serviços de uso coletivo; grande diversidade de usos; fá-
cil acessibilidade e mobilidade urbana; inúmeras edificações de caráter histórico, 
que ao longo do tempo se tornaram referências simbólicas e contribuem para o 
reconhecimento da região; grande quantidade equipamentos de uso público de 
diferentes finalidades. As fragilidades estão principalmente na ventilação e inso-
lação do hipercentro; edificações abandonadas ou subutilizadas.

O edifício foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1953, quando Juscelino 
Kubitschek ocupava o governo do estado de Minas Gerais. No projeto Niemeyer 
apresentou algumas das principais características do seu estilo naquele período: 
espaços definidos por formas livres marcadas pelas curvas, amplas superfícies en-
vidraçadas, terraço, brise-soleil em lâminas horizontais de concreto na fachada 
noroeste. 

O partido arquitetônico é triangular, com um dos vértices abaulado, constituído 
basicamente por um prisma desenvolvido ao longo de 26 pavimentos coroados 
por um terraço, e com uma agência bancária com loja e sobreloja no nível térreo. 
Em alguns níveis os pavimentos são de planta livre e em outros são divididos por 
salas.

O sistema estrutural utilizado no edifício é laje-viga-pilar, com exploração da plas-
ticidade oferecida pelo uso do concreto armado. Os pilares são autonomamente 
estruturados, proporcionam o máximo de aproveitamento dos espaços, permitem 
diferentes layouts, e privilegiam, deste modo, a funcionalidade da edificação. A 
ausência visual da viga proporciona o conforto de lajes limpas e contínuas, e criam 
a sensação de amplidão.

Niemeyer utilizou esquadrias executadas em perfis de aço, chapas dobradas e 
barras chatas, que pivotam em grupos de oito peças de 1,15 m de altura, sob uma 

verga também de 1,15 m e sobre peitoril de 0,70 m, revestido externamente com 
pastilhas cerâmicas. A agência bancária situada no pavimento térreo é delimitada 
externamente por uma parede de tijolos de vidro. Esse recurso também foi utiliza-
do nas paredes internas de alguns saguões internos. Os brises, que dividem o pé 
direito de três metros em três partes, são apoiados em pilares de concreto arma-
do. Eles são formados por lajes de 0,10 m de espessura com as faces revestidas 
por chapas metálicas, em balanço de 1,60 m. O terraço do edifício é cercado por 
gradil de cerca de 2,0 m de altura.

O edifício sofreu, ao longo do tempo, pequenas alterações sem sérios danos à sua 
imagem e ao seu funcionamento: substituições pontuais de materiais e sistemas, 
reordenação de funções, inserção de divisórias internas, reforma de instalações 
sanitárias. A maior alteração foi feita no 25º pavimento, que inicialmente havia 
sido projetado e construído com um terraço, e que recebeu ampliação de área 
construída. A fachada teve algumas esquadrias substituídas e as máquinas de ar 
condicionado foram removidas, mas seus suportes continuam aparentes. O IE-
PHA não viu inconveniente na instalação de novas divisões para criação de salas e 
sanitários, desde que não houvesse interrupção no pano de esquadrias da facha-
da ou dos brises.

O dossiê de tombamento estabelece diretrizes para futuras intervenções no ed-
ifício com objetivo principal de definir parâmetros que reconheçam a relevância 
e a necessidade de sobrevivência do bem tombado. As demolições e remoções 
serão avaliadas com rigor, justamente por incidirem de maneira destrutiva na ma-
terialidade da edificação. Isto não significa que não deverão ser toleradas, pois se 
reconhece que o processo que resultou na edificação ora existente foi dinâmico. A 
remoção de acréscimos será avaliada, podendo ser ação perfeitamente legítima e 
desejável na pretensão de se reverter etapas descompromissadas com os valores 
atuais.

As propostas de intervenção, em geral, deverão ser avaliadas sob o prisma da 
máxima preservação dos materiais existentes e da utilização das técnicas tradi-
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cionais – sendo, na medida do possível, reversíveis sem danos para os materiais 
mais antigos. O edifício é caracterizado pelo uso de materiais singulares como o 
mármore Rosso Verona, o granito Ás de Paus, tijolos de vidro, lambris de madei-
ra, pastilhas cerâmicas, tacos de peroba em espinha de peixe, marmorite, metais 
nobres e perfis de metal pintado. Os elementos construtivos que caracterizam 
a composição são a estrutura autônoma de concreto armado, as janelas em fita 
que pivotam na vertical, os diferentes elementos de vidro, acessórios e ferragens, 
guarda-corpos, e a sanca luminosa no peitoril do terraço.

As ações específicas de proteção e prevenção da edificação são: remoção dos 
aparelhos de ar condicionado das fachadas, com recomposição das esquadrias 
nos moldes mais adequados; revisão cuidadosa das esquadrias externas, na bus-
ca por soluções definitivas para os graves problemas de infiltração encontrados, 
incluindo sua junção com vigas e lajes, mesmo que para isso deva ser introduzi-
da alguma discreta alteração corretiva no seu desenho; padronização dos vidros 
externos; revisão das bordas dos brises e da laje da marquise, que já receberam 
acréscimo de acabamento de chapa com pingadeira para a correção dos defeitos 
de execução e as patologias verificadas; recomposição da fachada da Avenida 
Amazonas, onde já fora instalado terminal eletrônico de atendimento bancário 
automático que se encontra desativado e degradado, merecendo operação de 
recomposição; nova solução para os aparelhos de iluminação externos fixados 
em alguns dos brises e na marquise; liberação e restauração da porta com sua 
bandeira fixa de elementos vazados que dá acesso externo à sobreloja no ponto 
de confluência das paredes de granito e de tijolos de vidro; adequação das placas 
indicativas; liberação da coluna à entrada de acesso pela Rua Rio de Janeiro dos 
diversos elementos que a obstruem; revisão das intervenções na recepção do ed-
ifício, nos dutos aparentes, nos pisos elevados e nos forros rebaixados; criação 
de um plano de prevenção e combate a incêndio, sob orientação e aprovação do 
órgão competente, que contemple medidas de controle para prevenção, bloqueio, 
detecção, combate, treinamento e procedimentos de rotina que visem evitar per-
das irreparáveis.

O mural artístico de Mário Silésio, localizado no 24º pavimento, deverá passar por 
intervenção de restauração. A obra de arte encontra-se em situação de vulnerabi-
lidade, particularmente sua parte inferior que já foi bastante danificada, inclusive 
com a instalação de uma moldura de madeira. 

O hall da sala de reuniões do 25º pavimento possui duas placas de bronze instala-
das que são os vestígios da ocupação do edifício pelo Banco do Estado de Minas 
Gerais (BEMGE). Uma se refere ao Banco Mineiro da Produção, devendo ser insta-
lada em local oportunamente escolhido. A outra foi originalmente confeccionada 
para o Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, localizado no lado oposto 
da Avenida Afonso Pena, devendo ter sido trazida quando o BEMGE encampou as 
instituições e passou a ocupar ambos os prédios. Esta segunda placa deverá ser 
reintegrada ao patrimônio do edifício de origem.

5.  O PROJETO DE INTERVENÇÃO E A INSERÇÃO DE 
UM NOVO USO
As principais premissas da proposta de intervenção foram a recuperação e re-
definição do uso do edifício, a redução do  impacto ambiental, a requalificação 
urbana do entorno com o foco na região do hipercentro de Belo Horizonte e a 
preservação da memória e do patrimônio histórico e arquitetônico.

As principais diretrizes de projeto utilizadas foram flexibilidade, interação, in-
ovação, integração, sustentabilidade e tecnologia. Com isso o programa propos-
to para o projeto teve por objetivo promover o novo uso da edificação existente 
tombada, oferecendo ambiências que gerassem condições de convivência, con-
hecimento, cultura e lazer. Assim, foram criados setores, locados por pavimento, 
visando uma melhor funcionalidade e comodidade dos usuários, que poderiam 
ser direcionados de forma clara e objetiva para a atividade a que se propusessem 
exercer dentro do edifício.
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O primeiro pavimento e o seu mezanino foram designados para o recebimento 
da recepção, memorial e biblioteca para que o acesso do público fosse facilita-
do pela Rua Rio de Janeiro. A agência bancária foi transferida, no projeto, para o 
terceiro pavimento. As salas de aula ocuparam o quarto e o quinto pavimentos, e 
os laboratórios de fabricação digital ocuparam o sexto e o sétimo pavimentos. A 
instalação de divisórias foi prevista nestes casos.

A administração foi inserida no oitavo andar e o espaço de interação ocupou o 
nono andar. Está opção se baseou na possibilidade dos dois espaços atenderem 
aos pavimentos superiores e inferiores do edifício. O coworking foi localizado entre 
o 10° e o 12° pavimentos. A inserção da administração, do espaço de interação e 
do coworking nestes pavimentos foi favorecida pela planta livre destes pavimen-
tos. Logo acima, do 13° ao 16° pavimentos, foram instaladas as empresas âncoras, 
e as startups ocuparam os pavimentos mais altos, do 17° ao 23°, em função da 
compartimentação destes. O 24° pavimento foi destinado aos eventos e o 25°, em 
função da bela vista que oferece, foi escolhido para receber um café e um mirante. 
O subsolo possui dois níveis abaixo da Rua Rio de Janeiro que foram destinados 
aos funcionários e equipamentos técnicos.

Imagem 02: Algumas propostas de ambiências para os pavimentos.

Fonte: Ingrid Aleixo, 2017.

O projeto previu a atualização das infraestruturas: aproveitamento das pruma-
das e shafts existentes, substituição de equipamentos obsoletos por novos mais 
eficientes, como por exemplo elevadores mais rápidos e econômicos, inserção de 
tecnologias que se pagam a médio e longo prazo, como placas de energia foto-
voltaica e reutilização de água, adequação à Instrução Técnica nº 35 do Corpo de 
Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

A recuperação do edifício foi baseada nas diretrizes de patrimônio, e procurou 
utilizar materiais próximos aos originais, mas com características tecnológicas e 
sustentáveis que auxiliem na redução dos impactos ambientais e que possuam 
maior durabilidade e facilidade de manutenção.

Imagem 03: Proposta para a recuperação das fachadas do edifício. 
Fonte: Ingrid Aleixo, 2017.
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou estratégias para desenvolver um projeto de reabilitação 
com premissas de sustentabilidade, no edifício da antiga Sede do Banco Mineiro 
da Produção, projetado por Oscar Niemeyer e tombado em 2016 pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). O edifício irá 
atender, segundo a proposta, a uma nova demanda de um centro de economia 
criativa, através da inserção de estratégias sustentáveis e tecnológicas, visando 
melhoria dos impactos ambientais, sociais e econômicos, não só da edificação 
como também do seu entorno imediato.

As características da arquitetura moderna podem nos oferecer soluções para o 
reuso de exemplares que aparentemente estão obsoletos. A espacialidade e o 
sistema estrutural favorecem à flexibilidade da ocupação conforme o novo uso a 
ser inserido. A própria localização destas edificações, geralmente em áreas cen-
trais e bem urbanizadas, favorece a sua ocupação e o seu acesso. 

A preservação de um edifício que cumpre o seu papel de abrigo para novos usos, 
que possui valores simbólicos e que reflete o vigor do seu tempo enquanto um 
valioso documento será sempre bem vinda.
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RESUMO
A criação de novos museus, atrelada a políticas de estetização das cidades e de 
turistificação dos espaços públicos – que visam à atração de consumidores e ao 
desenvolvimento dos destinos turísticos –, gera controvérsias quanto ao papel social 
das próprias instituições museológicas e sua relação com o ambiente. Tanto se liga a 
processos de gentrificação e a demandas de mercado, como produz fruição estética 
e pode garantir melhorias estruturais a determinada parcela da população. Tais 
museus se transformam em produtos de uma “urbanização turística” e integram as 
paisagens turistificadas ou o paisagismo cultural – “acepção que envolve a ideia de 
artificialismo e superficialidade, aderida a uma visão estritamente mercadológica”. 
Assim, o museu se torna o catalisador de oposições que habitam a paisagem cultural 
e se põe a serviço do “paisagismo cultural”, contraditório ao papel social que deveria 
exercer. O artigo apresenta exemplos que procuram romper com essa lógica.

Palavras-chave: Museus; Turistificação; Paisagismo e Paisagem cultural; Cidade. 
Museu de Arte do Rio.
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Introdução
A criação de novos museus, quando atrelada a políticas de estetização das cidades 
e de turistificação dos espaços públicos – que visam, principalmente, à atração de 
consumidores e ao desenvolvimento de destinos turísticos –, gera controvérsias 
quanto ao próprio papel social das instituições museológicas e sua relação com o 
ambiente em que estão inseridas, uma vez que, por um lado, ligam-se, direta ou 
indiretamente, a processos de gentrificação[1] e a demandas de mercado e, por 
outro, produzem fruição estética e podem proporcionar melhorias estruturais a 
determinada parcela da população. Tais museus se tornam produtos de uma “ur-
banização turística”, integram as chamadas paisagens turistificadas e o que cham-
amos de paisagismo cultural – “acepção que envolve a ideia de artificialismo e su-
perficialidade, aderida a uma visão estritamente mercadológica” (GODOY, 2016). 

Importa-nos, então, questionar até que ponto as instituições museológicas, ao ser-
em integradas à turistificação dos espaços públicos, poderão (ou desejarão) sub-
verter a mera lógica da estetização das cidades e do paisagismo cultural? Ao tra-
balharmos os conceitos presentes nessa problemática, buscaremos respondê-la, 
tomando por base abordagem teórica que sustente a discussão, e apontaremos 
iniciativas que se mostram condizentes com o tema aqui proposto. Como objeto 

[1]  Para nossos estudos, adotamos o termo gentrificação como aquele que �designa 
intervenções urbanas como empreendimentos que elegem certos espaços da cidade 
considerados centralidades e os transformam em áreas de investimentos públicos e privados, 
cujas mudanças nos significados de uma localidade histórica fazem do patrimônio um 
segmento do mercado. Os processos de gentrificação culminam na valorização imobiliária, 
implicando a instalação de comércios com mercadorias acessíveis às classes sociais mais 
altas, e na impossibilidade de permanência de moradores com menores recursos financeiros, 
sendo assim substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, elitizando o local� 
(RANGEL, 2015, p. 42). É importante destacar, ainda, que o termo �revitalização� é adotado, 
diversas vezes, para suavizar os impactos causados pelos processos de gentrificação e está 
longe de significar qualificação urbana, preocupada com melhorias infraestruturais para a 
população que vive na localidade. 

da análise, foi escolhido o Museu de Arte do Rio (MAR[2]), tanto pelo fato de a insti-
tuição ter sido criada com vistas ao processo de remodelação do Cais do Porto (na 
cidade do Rio de Janeiro, Brasil), na época que antecedeu a vinda dos megaeven-
tos esportivos Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), quanto pelas ações que 
a instituição vem desenvolvendo, voltadas para a integração com seu entorno, 
buscando, assim, exercer parte de sua função social. Mas o projeto é cercado por 
controvérsias, sobretudo no que se refere ao patrimônio local e às comunidades 
nativas, o que nos instiga a pesquisar.  

Inaugurado no ano de 2013, o MAR está localizado na Zona Portuária da cidade. 
O museu é composto de dois edifícios – o Palacete Dom João VI (mais antigo) e o 
prédio desativado do terminal rodoviário Mariano Procópio (mais moderno) – in-
terligados por uma passarela suspensa. Enquanto o Palacete abriga as salas de 
exposição, seu vizinho comporta a parte administrativa e a Escola do Olhar. A in-
stituição foi um dos primeiros projetos implementados durante a execução do 
Porto Maravilha , que remodelou e estabeleceu uma série de transformações na 
paisagem dos bairros do Centro, Caju, Gamboa, Saúde e Santo Cristo. Desde seu 
início, houve diversas polêmicas, especialmente relacionadas com o processo de 
gentrificação resultante de suas obras. 

[2]  A sigla remete à palavra mar, aludindo à orla da cidade do Rio de Janeiro e suas praias 
internacionalmente conhecidas.
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Figura 1: Mapa da Região Portuária

Fonte: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4234

Figura 2. Museu de Arte do Rio

Fonte: http://www.museudeartedorio.org.br/pt-br

Na região em que se localiza o MAR, há significativas disputas entre grupos cul-
turais e étnicos. Cabe ressaltar que a Zona Portuária abriga o que se denominou 
“Pequena África”, ambiente efervescente de manifestações culturais afro-brasile-
iras. No Brasil Colonial, era esse o lugar de desembarque dos escravos vindos do 
continente africano. No seu entorno, havia grande complexo negreiro constituído 
pelo Mercado de Escravos, o Cais do Valongo, o Lazaretto (hospital para os negros 
que chegavam doentes) e o Cemitério dos Pretos Novos[3], onde eram enterrados 
aqueles que não sobreviviam à travessia e os que morriam no hospital. O Ce-
mitério permaneceu oculto com a transferência do Mercado para outro local, mas 
é descoberto, nos anos 90, pelo casal Merced e Petrucio, quando realizavam obra 
em sua propriedade. Abriram o espaço para visitação e, mais tarde, fundaram o 
Instituto dos Pretos Novos (IPN). 

A descoberta casual do Cemitério evidenciou ainda mais as tentativas de silen-
ciamento e apagamento da cultura negra, como é o caso da perseguição aos 
terreiros de matriz africana e ao samba.  Contudo, vários grupos vêm buscando 
estratégias de resistência dessas manifestações, mas se deparam com ações do 
Projeto Porto Maravilha. Cavalcanti (2016) informa que, por intermédio do “Porto 
Maravilha Cultural”, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto 
do Rio de Janeiro (CDURP), administra 3% dos recursos com editais de incentivo 
e patrocínios para projetos culturais. Segundo a autora, há uma discussão dos 
grupos mais antigos que reivindicam maior atenção às ações preexistentes ao 
Projeto. Em função disso, é criado o coletivo “ComDomínio Cultural”[4], que visa a 

[3]   “ ‘Pretos novos’ ou ‘boçais’ era a denominação dada aos escravos recém-chegados da 
África, no Brasil, assim que desembarcavam no porto. Logo que eram vendidos ou aprendiam 
a o português passavam a ser chamados de ‘ladinos’. (PEREIRA, 2014, p.342) 

[4]  Fazem parte do coletivo: AACATED - Associação do Armazém Cultural das Artes e 
Técnicas em espetáculo de diversão; ACIMBA - Associação Cultural Mestre Benedito de 
Angola; Afoxé Filhos de Gandhi; Associação de Capoeira Estilizada; Portal da Gamboa; 
Bloco Escravos da Mauá; Casa Amarela; Casa da Cultura do Porto Centro Cultural da 
Ação e da Cidadania; Centro Cultural Velhos Malandros; Companhia Mariocas; Conexão 
Cariocas de Rodas na Rua/Roda do Cais do Valongo; Feira de Artes Rio Porto em 
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reunir entidades, grupos e artistas da região. Cavalcanti (2016) nota que muitos 
deles são anteriores ao Porto Maravilha, bem como outros posteriores – como 
é o caso do próprio MAR. Desse modo, todos se fortalecem para o processo de 
captação de incentivos

As iniciativas mais robustas do Porto Maravilha são o MAR e o Museu do Aman-
hã. O MAR é resultante da Lei de Incentivo à Cultura, da Prefeitura do Rio, da 
Fundação Roberto Marinho, e gerido pelo Instituto Odeon – organização privada 
sem fins lucrativos. O museu oferece programações diversas, e, embora possua 
suas próprias coleções, realiza exposições temporárias. Já o Museu do Amanhã, 
inaugurado em 2015, propõe-se museu de ciências, altamente tecnológico. Sua 
edificação, de grandes proporções, utiliza tecnologias ditas sustentáveis. Ambos 
procuram se comunicar com as comunidades próximas, contudo, essa relação 
pode ser considerada controversa, sobretudo quanto ao pertencimento desses 
grupos a instituições ligadas a tais projetos. 

Ao considerarmos as controvérsias como ponto de partida para se iniciar uma dis-
cussão sobre o assunto, evocamos o antropólogo e filósofo Bruno Latour (2000), 
um dos autores que fundamenta os estudos realizados por nosso grupo de pesqui-
sa, no que tange às análises de diversos fenômenos, como os que atravessam o 
campo museológico. Cabe ressaltar, a esse respeito, que a temática escolhida pelo 
Conselho Internacional de Museus (ICOM) para o Dia Internacional dos Museus 
(18 de maio), em 2017, foi justamente “Museus e histórias controversas: dizer o 
indizível nos museus!. O ICOM pretendeu destacar o papel dos museus como in-
strumentos capazes de potencializar relações pacíficas entre os povos e, desse 
modo, favorecer sua reconciliação. Contudo, conforme salienta Godoy (2017), “os 
museus estão longe de ser lugares de consonância – são, antes, espaços de con-
trovérsias” (GODOY, 2017). 

Harmonia 68; Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades; IPM - Instituto 
de Pesquisa e Memória Pretos Novos; Instituto Fim; Instituto Galpão Gamboa; Mostra 
+ CineRG Registro geral e Vozes do Cais; MAR - Museu de Arte do Rio; Projeto SANIN; 
Sônia Baiana e Tia Lúcia. 

Assim, retomando o conceito, quando situações polêmicas ainda não estão estabi-
lizadas em um campo de estudos, entra em ação o que Latour (2000) denominou 
“controvérsias”. Essa visão epistemológica, que implica o modo pelo qual se pode 
lidar com os conhecimentos, fundamenta uma metodologia que consiste em ma-
pear questões controversas que emergem do objeto de estudo, em um proces-
so de ir e vir movimentando o pesquisador entre os campos teórico e empírico. 
Nesse processo, é fundamental levar em conta os variados elementos envolvidos 
– humanos e não humanos – que conformam uma rede que entrelaça ciência, 
tecnologia e sociedade. Essa visão implica ouvir aquilo que o objeto diz e aquilo 
que seus observadores – especialistas e não especialistas – têm a dizer sobre ele. 

É dessa forma que procuramos desenvolver nossas pesquisas sobre turismo e 
museus, indo a campo para mapear controvérsias e realizar uma circularidade 
entre o empírico, as teorias e os atores sociais envolvidos nessa relação. Assim, 
mapeamento e análise de controvérsias compõem um dos métodos de investi-
gação que adotamos no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Turismo e Museus, 
linha de pesquisa vinculada ao Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade, 
instalado no Programa de Pós-graduação em Turismo (PPGTUR), da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), e registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Os estudos e projetos que desenvolvemos, volta-
dos, mais especificamente, para a relação do turismo com os museus e vice-ver-
sa, pressupõem a ciência em construção – ou Ciência em Ação (LATOUR, 2000) 
–, em que se adotam as controvérsias como porta de entrada. Elas dialogam di-
retamente com nossos estudos sobre oferta e demanda turística em museus, a 
temática da hospitalidade em museus, a experiência da visitação turística nessas 
instituições, a gestão de museus para o turismo e os estudos de público turístico 
em museus. Além disso, incorporamos outras metodologias que conversam entre 
si e estão de acordo com os objetivos a serem alcançados, mas sem perdermos de 
vista as controvérsias que emergem do campo ou mesmo das teorias. Sob a luz 
da cartografia das controvérsias, proposta por Latour (2000), o Núcleo se propõe 
a analisar questões que pareçam paradoxais na relação turismo e museus, tais 
como as que se apresentam nesse artigo.
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Museus, paisagismo, turistificação e estetização
Os museus desempenham papel fundamental no ordenamento do território, 
representando uma centralidade urbana (POULOT, 2013). Conformam, portanto, 
uma paisagem cultural – simbiose entre natureza e cultura –, atuando em pro-
cessos de reconfiguração do espaço, forma, função e estrutura (SANTOS, 1992; 
GODOY, 2016). Considerando que paisagem é um ordenamento espacial cultural, 
na medida em que é fruto de uma construção social imposta ao ambiente natural 
ou construído, diretamente ligada a instituições socialmente determinantes e a in-
stâncias de poder, acrescenta-se, a esse aspecto, o que denominamos paisagismo 
cultural. 

O processo de turistificação por que passa uma paisagem cultural, que envolve a 
transformação de uma localidade em um destino turístico, é geralmente reduzido 
a maquiagem ou adorno do espaço, a fim de que se torne belo e atrativo, tal como 
num “paisagismo” tantas vezes alienado dos processos socioculturais e socioam-
bientais. O paisagismo cultural[5] (GODOY, 2016), nessa acepção, é uma espécie de 
turistificação da paisagem – que visa exclusivamente atrair turistas. 

Este fenômeno se associa ao que Lipovetsky e Serroy (2015) denominam de es-
tetização do mundo. Segundo os autores,

não estamos mais no tempo em que produção industrial e cultura 
remetiam a universos separados, radicalmente inconciliáveis; estamos 
no momento em que os sistemas de produção, de distribuição e de 
consumo são impregnados, penetrados, remodelados por operações de 
natureza fundamentalmente estética (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 13). 

[5]  O termo não é adotado, aqui, como a arte e a técnica de planejar e organizar a paisagem, 
nem mesmo utilizado como distintivo de uma área do conhecimento. Proposto pela primeira 
vez no artigo intitulado “Paisagem turistificada: os museus a serviço de um “paisagismo” 
cultural” (GODOY, 2016), o termo “paisagismo cultural” foi apresentado pela autora no 5º 
Congresso UNESCO UNITWIN 2017, ocorrido em Coimbra, Portugal, em abril de 2017.

A arte e a beleza acabam sendo incorporadas pelo capitalismo, produzindo uma 
estetização da vida cotidiana. Para Lipovetsky e Serroy (2015, p.14), essa seria a 
base do capitalismo artista ou criativo transestético, uma adaptação que o sistema 
econômico realizou para incorporar a estética. O que denominam como “trans-
estético” é a hibridização da arte e da cultura com o consumo. O capitalismo ar-
tista é o resultado dessa mescla, isto é, uma das modalidades do sistema que 
engloba as expressões artísticas. Se, anteriormente, era visto como responsável 
pelo caos e por tornar o mundo “mais feio”, agora o capitalismo se apropria do 
belo como bem de consumo. Contudo, “o capitalismo é muito menos um ogro que 
devora seus próprios filhos do que um Jano de duas faces”. Jano, o deus romano 
das mudanças, transições e inícios, pelo olhar dos autores, é a representação da 
capacidade que tem o capitalismo de se adaptar e incorporar fenômenos que, em 
um primeiro momento, não seriam compatíveis com sua ideologia. 

A visão crítica de Lipovetsky e Serroy está voltada para o que afirmam ser “uma 
maneira epidérmica” de lidar com a arte. Para eles, 

[...] desse universo antigo não vemos mais que a forma pela forma, 
a dimensão artística por si só, destinada a satisfazer os novos 
consumidores estéticos apaixonados pelo exotismo e descontração 
turística (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.383). 

O prazer estético também se torna produto, e o turismo se caracteriza como o 
consumo — que pode ser predatório — das paisagens, da cultura e da arte. 

Nesse sentido, o museu se torna um catalisador de oposições nada sutis que habi-
tam a paisagem cultural, podendo se pôr a serviço do “paisagismo cultural”, con-
traditório ao papel social que deveria exercer. 

Para Lipovetsky e Serroy (2015, p. 28-29), as estratégias mercantis do capitalismo 
criativo transestético não preservam nenhuma esfera. O patrimônio é remontado 
tal como cenários cinematográficos. “O centro das cidades é figurinizado, cenogra-
fado, “disneyficado” tendo em vista o consumo turístico”. Por esse viés, pode-se 



4856 4857

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

perceber que se convencionou considerar a turistificação como um processo de 
uso frívolo dos bens, das expressões, das paisagens culturais. As práticas turísticas 
se aproximam do que Lipovetsky e Serroy (2015, p.31) definem sobre o indivíduo 
transestético: “reflexivo, eclético e nômade: [...] um “drogado” do consumo, ob-
cecado pelo descartável, pela celeridade, pelos divertimentos fáceis”. Cabe refle-
tirmos que a análise mais enfática dos autores se concentra no que denominam 
como “era transestética”, não na estética em si. Não é pensar na estética como 
algo superficial, uma vez que o conceito está ligado à afecção e aos sentimentos 
provocados pela arte. Trata-se de sua apropriação pelo capitalismo, que consegue 
atingir até mesmo o belo, enquanto se pensava que este estaria imune aos seus 
efeitos.

Essa forma de lidar com a estética a serviço da lógica do consumo acaba por esta-
belecer um olhar raso. Segundo Lipovetsky e Serroy (2015), por mais que a beleza 
seja consumida, a vida não se torna mais bela. Eles sinalizam que situação sem-
elhante ocorre com o olhar turístico “que em toda parte só vê paisagens a admi-
rar e a fotografar, como se fossem cenários ou pinturas” (LIPOVETSKY; SERROY, 
2015, p.31). Por mais harmonioso que seja, isso não envolve o indivíduo que só se 
interessa por um consumo momentâneo e passageiro. Estar diante de um mon-
umento, de uma paisagem, de um museu, poderia ser considerado como uma 
ampliação dos sentidos e um exercício de alteridade. 

Há de se considerar, nesse ponto, a diferença entre paisagem e espaço, tratados 
vulgarmente como sinônimos. Para o geógrafo Milton Santos, paisagem é um con-
junto de objetos reais-concretos, enquanto “o espaço resulta da intrusão da so-
ciedade nessas formas-objetos” (2008, p. 103). Assim, enquanto a paisagem é um 
sistema material relativamente imutável, o espaço é um sistema de valores que se 
transforma permanentemente.

Portanto, dependendo de como os turistas são tratados pela cidade ou instituição 
que os recebe, e do modo como eles próprios lidam com o local visitado, “levarão 

consigo não somente o registro da paisagem cultural, como também os efeitos 
que nela o espaço produziu” (GODOY, 2016).

Assim, a forma com que o turista irá lidar com a satisfação provocada pela viagem 
e o prazer estético evocado na atividade turística podem variar entre a maneira 
estetizada apontada por Lipovetsky e Serroy (2015) e a busca pela experiência 
transformadora apontada por Michaud (2007), quando afirma que 

[...] lo que se busca en el turismo es la distracción, la evasión, la 
diversión, la sensación, el placer: todas las cosas que, comúnmente, se 
classifican tranquilamente em la rubrica del exotismo. Éste permite huir 
de lo cotidiano y sus obligaciones, desorientarse. También debe permitir, 
y más aún, realizar encuentros, encuentros com otros hombres, de 
otras costumbres, de otras maneras de pensar y sentir. [...] Mediante el 
exotismo, el turista busca lo otro, lo que no es, identidades diferentes de 
la suya y cuyo encuentro le da el sentimiento de salir de sí y lo hace creer 
que sabe mejor quién es (MICHAUD, 2007, p. 157)[6].

Essa talvez seja uma boa reflexão a se fazer sobre os modos pelos quais se pode 
reagir ao capitalismo artista, reduzindo seus efeitos paisagísticos. 

Se o paisagismo é o processo de estetizar a paisagem, a fim de torná-la plástica 
e agradável aos olhos do espectador, quando ocorrer a interação com o espaço, 
essa lógica poderá ser rompida.   

É diante desse sentido controverso que nos arriscamos a refletir sobre o papel 
social dos museus quando imersos em paisagens turistificadas. Como aponta-

[6]  O que se busca no turismo é a distração, a evasão, a diversão, a sensação, o prazer: 
todas as coisas que, comumente, se classificam tranquilamente na rubrica do exotismo. Este 
permite fugir do cotidiano e de suas obrigações, se desorientar. Também deve permitir e, 
mais ainda, realizar encontros, encontros com os homens, de outros costumes, de outras 
maneiras de pensar e sentir. [...] Diante do exotismo, o turista busca o outro, o que não é, 
identidades diferentes da sua e que lhe dão o sentimento de sair de si e o fazem crer que 
sabe melhor quem é. [tradução nossa]
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mos, as instituições museológicas podem estar no cerne de discussões contro-
versas, sobretudo em relação à sua função política e social. Maranda e Soares 
(2017) nos lembram que os museus possuem, de modo endógeno, características 
predatórias. Ressaltam, por exemplo, a constituição de muitas coleções que são 
formadas da exploração de culturas ditas “exóticas”. Para os autores, no âmbito 
dos museus no século XXI, o ato de explorar ocorre pelo consumo desenfreado 
dos visitantes e pelo turismo. Segundo eles,

now, not only the museum visitor but also every single person 
is encouraged to consume someone else’s culture. The constant 
depredation of one’s material and immaterial cultural heritage is 
embraced as part of the very notion of a “global culture” in a so-called 
globalized world. However, what are the ethical boundaries for such 
a predatory action? Who establishes such boundaries and for whom? 
(MARANDA; SOARES, 2017, p. 17) 

Desta forma, os autores afirmam que a noção de Patrimônio Mundial pode ser 
controversa, uma vez que é compreendida, geralmente, como algo a ser consumi-
do de modo genérico, independentemente de suas particularidades.

In a world where power relations of the past have not been fully 
confronted and are yet to be deconstructed and reshaped, the 
declaration of world heritage, or of “cultural landscapes”, for instance, 
will lead to the most recurring sets of misunderstandings. Even the 
more recent celebrated expressions of the notion of museum, such as 
the ecomuseum or community museums, have not been able to define 
an agenda isolated from private interests and political intentions. The 
predatory museum is alive and hungry (MARANDA; SOARES, 2017, p. 17).

Então, se os museus desejam ser “instituições para além de sua apropriação como 
produto” (GODOY, 2010), deveriam, como destacado pelo ICOM, propor, desde 
seu nascimento, ações conjuntas voltadas para a administração do espaço intra 
e extramuros, que respeitem os valores de sua comunidade e de sua paisagem, 
inserindo-se como participantes ativos das políticas públicas e urbanas, definin-

do e implementando políticas relacionadas com a proteção, a interação e a re-
sponsabilidade ética da instituição museológica sobre o espaço público. Desse 
modo, a serviço do que aos museus interessa estar? De certa forma, alguns serão 
coniventes com a lógica da estetização e figurarão somente como mais um el-
emento da paisagem, como monumentos puramente estéticos e para contem-
plação turística, não dialogando com seu entorno e com os visitantes. Já outros 
podem desejar subverter essa ordem estetizante da paisagem, musealizando-a 
com sua potencialidade social.

Musealizar a paisagem: o papel social das instituições 
museológicas perante o paisagismo cultural
O museu está inserido na lógica da estetização. Lipovetsky e Serroy (2015) con-
sideram que sua invenção ilustra fortemente o conceito, pois o espaço museal 
é, por excelência, o local da sacralização da arte. Ao extrair o valor de uso das 
obras, confere a elas um valor estético e as faz serem admiradas e contempladas 
por isso. Segundo a linha de pensamento dos autores, “o museu tem o encargo 
de torná-las imortais” (2015, p. 22). Tal como o processo de estetizar o objeto, os 
museus, como monumentos presentes na paisagem, são imortalizados. Soares 
considera que 

para além de musealizá-las, colocando-as em discurso desde que as 
paisagens passaram a ser entendidas como patrimônio, os museus 
fazem parte das paisagens, eles as constroem e as criam, e, em certos 
contextos e sob certas condições, os museus são paisagens. Contudo, é a 
musealização, isto é, o processo em cadeia de construção de significados 
culturais, que insere a paisagem em discurso – cultural, social e político 
– propiciando a sua reprodução e a sua “turismificação” (SALAZAR, 
2009) para que ela seja consumida (SOARES, 2017, p.75)

Brulon propõe que a musealização da paisagem deva levar em conta a complexi-
dade das culturas. O interessante é estabelecer “um fluxo de informação contínuo, 
interação, trocas e às vezes até um fluxo de pessoas através delas” (SOARES, 2017, 
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p. 77). Segundo o autor, o que de fato movimenta a paisagem são as pessoas, que 
a mantêm e nela se reconhecem. O museu seria, desse modo, um significativo 
interlocutor entre esses indivíduos e a paisagem. 

Essa percepção concorda com o conceito de espaço que adotamos e abre diálogo 
com o objeto de estudo escolhido como caso a ser apresentado. 

O Museu de Arte do Rio (MAR), apesar de inserido numa paisagem que se desta-
ca como representação de um paisagismo cultural, apresenta ações que tentam 
romper com essa lógica estetizante. 

Como boa parte dos projetos prevê, há tentativas de minimizar esses impactos. 
Os museus aderidos a esse contexto seriam importantes responsáveis por esta-
belecer o diálogo com essa parte da cidade e com as comunidades locais. Contu-
do, enquanto alguns se aderem mais ao modelo da estetização e se apresentam 
como monumentos turistificados, o MAR vem praticando ações, ainda que algu-
mas isoladas, que promovem interação com seu público e seu entorno. A área da 
Praça Mauá sempre comportou importantes manifestações culturais da cidade, 
como na Pedra do Sal – considerada um dos berços do samba – e no Cais do Valon-
go – relevante sítio arqueológico, recentemente alçado à categoria de Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNESCO[7]. Ambos foram locais de desembarque 
dos escravos durante o período colonial. O lugar também abriga uma série de 
comunidades que são símbolos da formação urbana do Rio de Janeiro, como o 
Morro da Conceição e o Morro da Providência. Justamente por estar nesse am-
biente de importância cultural e histórica, o museu, que vem a reboque dessas 
transformações, poderia impactar de forma negativa. 

Embora o MAR tenha sido criado em meio a uma controvérsia, que envolve aná-
lises complexas sobre o assunto, uma vez que há um debate acerca da criação 
de novas instituições enquanto outras se mantêm com escasso incentivo público, 
– tal como o próprio IPN, que destacamos – o museu tem-se esforçado em ativar 

[7]  O título foi concedido em julho de 2017.

sua função social. Desde sua inauguração, faz parte do espaço museal, a insta-
lação “Morrinho”, derivada do projeto social homônimo, iniciado na Favela Pereira 
da Silva, na Zona Sul da cidade. Tudo se inicia com a criação de Cirlan Oliveira, 
que reproduz as favelas em miniatura com tijolos e outros materiais recicláveis. 
A maquete se expande, ganha outros artistas colaboradores da própria comuni-
dade e passa a receber constantes visitações. Além disso, o projeto se torna uma 
Organização não-governamental (ONG), que proporciona atividades culturais e 
educativas para moradores da comunidade nativa. 

Na ocasião da inauguração do MAR, foi apresentada a exposição “Espaço e Mora-
dia”, que contava igualmente com a realização da obra “Morrinhos” por Renato 
Figueiredo e Raniere Dias. Na época, os dois fizeram inclusive parte do corpo de 
funcionários do museu. A instalação se torna permanente nos pilotis do prédio 
e passa por constantes reformulações. Na página do projeto nas redes sociais, 
consta a reconstrução em comemoração aos seus cinco anos com oficinas com 
os artistas. 

Outra ação realizada é a Escola do Olhar, que integra o programa educativo do 
museu, onde são promovidos cursos, seminários e workshops, muitos deles des-
tinados a professores da rede pública. Também há o programa MAR na Academia, 
que propõe o diálogo de seus conteúdos com a universidade.

Quando se trata da participação e do envolvimento do museu com a comunidade, 
destacamos o programa Vizinhos do MAR, que tem o objetivo de fomentar a união 
do museu com seu território. Além de desfrutar de acesso gratuito, os moradores 
da Zona Portuária são convidados para um café todo primeiro sábado do mês, 
quando se desenvolvem projetos em conjunto com artistas e produtores culturais 
também vizinhos do Museu. O MAR ainda mapeia saberes e ofícios de artistas e 
artesãos da localidade, que integram os workshops da Escola do Olhar.

Contudo, cabe ressaltar que o museu possui cinco anos de existência, logo o 
processo de interação pode ser construído a longo prazo. O MAR tem procurado 
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realizar ações que aproximem a população local e projetos já desenvolvidos na 
região. 

Mais uma atividade que se destaca no Museu é o projeto Mar de Música, inicia-
do em 2013 e retomado em 2016. Realizado em uma sexta-feira a cada mês, de 
março a novembro, das 18h às 22h, o evento já levou ao Museu diversos artistas 
e festas cariocas, além de artistas de outros estados, que se destacam no país. 
Com entrada gratuita e sujeita à lotação, os eventos musicais abrem o espaço do 
MAR à comunidade, transformando o momento em um grande baile ou espaço 
de convivência entre pessoas de classes sociais e origens diversas, de nativos a 
estrangeiros, de moradores das proximidades a residentes de muitos outros lo-
cais do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a arquitetura do MAR também se mostra 
favorável à integração com o espaço, pois suas paredes baixas e de vidro possibili-
tam a participação de quem está do lado de fora, já que é possível ouvir o som e 
visualizar as coreografias e a animação que ocorrem do lado de dentro.

As atrações variam de grandes nomes da música brasileira, até festas e DJ´s cari-
ocas. Outro ponto importante é a mistura entre artistas que já possuem mais pro-
jeção e aqueles que estão iniciando suas carreiras, algo que demonstra interação 
entre diferentes gerações, ritmos e popularidades. 

A fim de verificarmos se estas ações permanecem em continuidade e possuem 
nível de adesão interessante, recorremos à observação em meio virtual. Para tan-
to, pesquisamos as redes sociais oficiais do Museu, constantemente atualizadas. 
Constatamos diversas postagens com a divulgação das atividades como as aqui le-
vantadas – exposições, atrações musicais do MAR de Música, visitas do programa 
Educativo, entre outras. Muitas imagens registram a participação do público nas 
atividades. Algumas mostram exposições realizadas ao ar livre, o que aponta não 
ser necessário adentrar ao prédio, e, desta forma, a interação com o entorno e o 
visitante pode ser mais efetiva.

É significante perceber que algumas informações compartilhadas estimulam a cu-
riosidade do visitante. Um exemplo são as hashtags criadas pelos administradores 

da rede social Instagram. Uma delas é #museologiaMAR, que mostra os bastidores 
da instituição e o trabalho dos funcionários. Outra é #bibliotecaMAR que traz livros 
e obras literárias da biblioteca do museu. #acervoMAR divulga as obras de arte que 
fazem parte do acervo. 

As mídias digitais são importantes meios de interação com a instituição. Por meio 
de marcações dos próprios visitantes é possível avaliar que muitos participam das 
ações promovidas pelo Museu, interagem com as obras e frequentam o espaço. 
Além disso, também possibilitam a criação de laços de pertencimento da comuni-
dade do entorno com a instituição pela aproximação gerada no meio virtual. Vale 
ressaltar que acesso à internet, no Brasil, embora não seja totalmente acessível 
para parte da população, está cada vez mais difundido devido à popularização dos 
celulares e smartphones, o que facilita esse tipo de interação. 

Considerações Finais
Ao observamos as atividades propostas pelo Museu, procuramos estabelecer de-
bates com o tema proposto e destacar algumas formas – mesmo que sutis – de di-
minuir os impactos causados por políticas de estetização das cidades, que incluem 
os museus como um de seus elementos preponderantes. 

Consideradas todas as controvérsias que envolvem a existência do referido Mu-
seu, optou-se por destacar as ações que justamente se contrapõem às críticas 
quanto à sua inserção como instituição criada segundo políticas públicas de es-
tetização da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, não se pretende enaltecer a insti-
tuição, mas, com o exemplo, incentivar outros museus a minimizarem os danos 
inevitavelmente causados quando seu papel social é posto em xeque frente à tur-
istificação dos espaços públicos.

O capitalismo, de fato, procura fagocitar a vida social em todos os seus aspec-
tos. Sua capacidade de reificação, ou seja, de transformar tudo em mercadoria, 
é enorme e chegou facilmente ao espaço museal. Mas o museu, instituição que 
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busca salvaguardar os bens culturais, deve agir, para além desse objetivo incon-
teste, como importante centro de transformação política e social. As instituições 
necessitam abrigar reflexão cada vez mais responsável sobre seu papel na e com 
a sociedade, zelando pelas relações com seus visitantes (turistas ou não) e com 
a população local, a fim de que não se tornem nem algozes nem reféns das es-
tratégias de manipulação estética. Musealizar a paisagem, então, que consiste na 
construção de significados culturais em determinado espaço, talvez seja um dos 
modos de os museus exercerem sua função social.
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RESUMO
Na década de 50, primeiras influências da arquitetura moderna marcam as fachadas 
de edifícios públicos em Maceió/AL. Porém, apenas na década de 60, no bairro do 
Centro, Zona Especial de Preservação 2 (ZEP2) definida no Plano Diretor de Maceió 
de 2005, que os primeiros edifícios com atributos modernistas além das fachadas 
foram construídos. Este artigo apresenta os estudos que vêm sendo desenvolvidos nos 
últimos dois anos sobre a obra do desenhista/ arquiteto Walter Cunha, em especial 
três edifícios da década de 60 que marcam a mudança da paisagem do centro 
histórico de Maceió, e o início da verticalização da cidade: edifícios Brêda (1962), 
São Carlos (1964) e Sede do Banco Econômico da Bahia (1964). Metodologicamente 
a investigação aqui apresentada se estruturou em três partes: a) levantamento e 
análise de conteúdo dos documentos oficiais sobre as edificações; b) registro e análise 
dos atributos materiais e imateriais que caracterizam as obras, c) investigação da 
legislação que incide sobre a ZEP e as edificações. Como resultados dessa etapa da 
pesquisa observa-se que: pouco se tem de registro sobre o autor das obras, sendo 
necessário ainda uma investigação mais aprofundada da sua biografia; a legislação 
é pouco efetiva na conservação desses exemplares em função da inexistência 
de documentos específicos sobre os valores patrimoniais de cada edificação; 
inexistência de tombamento de exemplares da arquitetura moderna, sendo estes 
apenas protegidos pela legislação da Zona de Preservação; e quanto aos atributos de 
significância cultural, a pesquisa destaca valores históricos, estéticos, técnicos e de 
uso que apresentam-se nas três edificações investigadas. Com este trabalho, espera-
se gerar reflexões sobre a conservação da arquitetura moderna em Alagoas como 
patrimônio cultural com valores históricos, estéticos e paisagísticos representativos da 
identidade local.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Centro de Maceió/AL; Significância Cultural.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta os estudos que vêm sendo desenvolvidos nos úl-
timos dois anos sobre a obra do desenhista/ arquiteto Walter Cunha, em espe-
cial três edifícios da década de 60 que marcam a mudança da paisagem do cen-
tro histórico de Maceió/AL, e o início da verticalização da cidade: edifícios Brêda 
(1962), São Carlos (1964) e Sede do Banco Econômico da Bahia (1964). O trabalho 
caracteriza e identifica a significância cultural do Edifício São Carlos, localizado no 
SPE 1, do Edifício Breda e Edifício do Banco Econômico, localizados no SPR 1 e 
analisar seus estados de conservação. 

Figura 01: Setores de Preservação Rigorosa 1, e Entorno Cultural 1 e 2 da ZEP 2 em Maceió, com 

destaque nos edifícios estudados. Fonte: SEMPLA, 2007 (adaptado).
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Os edifícios estudados foram marcos na verticalização de Alagoas, sendo o Breda 
o primeiro edifício vertical de Maceió, de 1962, apresentando uso misto de comer-
cial e serviços e o São Carlos foi o primeiro prédio residencial a ser construído 
na cidade. O Edifício do Banco Econômico foi construído no mesmo ano do São 
Carlos, em 1964, sendo os três, símbolos de modernização da cidade (Silva, 1991).

Estas edificações foram projetadas pelo desenhista Walter Cunha. Nascido em 
União dos Palmares em Alagoas, em 1922, Walter de Azevedo Cunha foi um impor-
tante nome tratando-se da arquitetura moderna alagoana (Silva, 1991). O desen-
hista inicia seus trabalhos de desenho e projeto em 1942. Aprimora seus conhec-
imentos em cursos no Colégio Militar do Ceará e Rio de Janeiro e em 1950 presta 
serviços ao Departamento de Obras Públicas e depois na Comissão de Estradas e 
Rodagens. Em suas obras destaca-se a preocupação com a setorização e uso de 
materiais locais (Silva, 1991). Seus projetos de maior destaque foram os já citados 
edifícios.

Foi no Centro da cidade, um dos primeiros bairros consolidados de Maceió, onde 
se manifestaram as primeiras grandes transformações nos aspectos estéticos e 
estruturais das construções expressando características da arquitetura moderna, 
a princípio, em fachadas de edifícios direcionados às instituições públicas e de 
serviços. Em 1951, Arnon de Mello assume o governo do Estado com propostas 
de modernização em busca do desenvolvimento econômico da região. São con-
struídas e pavimentadas as estradas, abertas vias, realizadas obras de açudagem 
e serviços de água. Foi nesse momento de mudanças estruturais no estado de 
Alagoas que os primeiros traços de modernismo são expressos na arquitetura 
(Silva, 1991). 

O modernismo na arquitetura alagoana apresenta-se inicialmente mais como uma 
influência, ou tendência, do que de fato um estilo arquitetônico, uma vez que o es-
tilo arquitetônico moderno prega o funcionalismo como um fator que sobrepõe a 
forma, como foi proferido pelo arquiteto proto-moderno Louis Sullivan a famosa 
frase “a forma segue a função”. A contradição é que em Maceió as primeiras inter-

venções modernas acontecem em fachadas, principalmente de edifícios públicos, 
demonstrando interferências na estética como o uso de linhas retas, estrutura 
bem marcada, ausência de adornos, enquanto a questão do funcionalismo e os 
aspectos construtivos permaneciam arcaicos. Posteriormente, são projetadas edi-
ficações com características do modernismo em Maceió, os bangalôs (Silva, 1991). 

Na década de 1960, são construídos os primeiros edifícios com gabaritos mais 
altos em Maceió demonstrando inovação nos métodos construtivos e estruturais 
e são produzidas novas tipologias de edificação, como os prédios marcados pela 
presença da planta tipo, ou seja, repetição da mesma planta baixa nos andares 
do edifício, característica da produção padronizada, rápida e econômica, proprie-
dades enaltecidas nas construções modernas (Panerai, 2014). Foram edificados 
os primeiros prédios com mais de quatro pavimentos, com estruturas indepen-
dentes das paredes de vedação, panos de vidro, a presença do concreto, cobogó, 
horizontalidade nas aberturas de janelas e esquadrias em ferro.

Estas construções verticais pioneiras tiveram forte influência da “Escola Pernam-
bucana”, por meio da interpretação dos preceitos da produção arquitetônica 
modernista, adaptando suas características aos condicionantes climáticos do Nor-
deste. A linguagem da arquitetura pernambucana modernista caracteriza-se pela 
racionalização, organização setorial, estratégias que valorizam o conforto térmico 
com adaptação da edificação à realidade climática da região utilizando-se de co-
bogós, beirais e alpendres generosos. (Cavalcante, 2015).

Até final da década de 1970 haviam poucos edifícios verticais na cidade, sendo 
os já existentes verdadeiros destaques na paisagem urbana, principalmente nas 
relações de planos verticais das quadras. Estes prédios não seguiam uma norma-
tização de recuos e avanços próprios devido à ausência dessas leis em Maceió, 
portanto, usavam regras praticadas em Recife, porém adaptando às suas con-
veniências (Cavalcante, 2015). 

Atualmente, muitos desses prédios encontrados no centro estão degradados, sem 
suas características originais e com fachadas modificadas. Este problema ocorre, 
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principalmente, devido a falta de valorização deste estilo arquitetônico relativa-
mente recente e não reconhecido como elemento de valor histórico para a socie-
dade, e pelo descuido e falta de proteção e conservação dos imóveis históricos 
localizados na ZEP 2, tanto por parte dos gestores responsáveis pelo patrimônio 
histórico, como da população. Há mais de 20 anos, Silva já afirmava que: 

“Em Alagoas já se percebe a depauperação do acervo de obras 
modernas sem que este fato provoque a ação de órgãos incumbidos de 
zelar pelo patrimônio local, como também da população de uma forma 
geral, incluindo os proprietários das construções referidas” (Silva, 1991, 
p.14). 

Para a efetivação da análise da significância dos edifícios levou-se em consider-
ação os atributos materiais, como os elementos compositivos utilizados na con-
strução desses prédios, assim como os atributos imateriais, ou seja, o uso, os 
usuários e a dinâmica social em torno dos edifícios estudado e sua atual situação. 
Segundo Muños Viñas, “Heritage is not necessarily limited to material objects. It can 
include intangible heritage, and, in fact, some of the most important pieces of heritage 
are intangible” (Muños Viñas, 2005, p.40), traduzindo: “O patrimônio não é neces-
sariamente limitado a objetos materiais. Pode incluir o património intangível e, 
de fato, algumas das mais importantes partes do patrimônio são intangíveis”. O 
conceito de significância abordado neste trabalho segue os preceitos da Carta de 
Burra (2013) que afirma que:

“Locais com significância cultural enriquecem a vida das pessoas, 
muitas vezes proporcionando um profundo e inspirador senso de 
conexão com a comunidade e a paisagem, ao passado e às experiências 
vividas (...). Lugares com significância cultural refletem a diversidade 
de nossas comunidades, contando-nos sobre quem somos e o passado 
que nos formou (...). Esses lugares de importância cultural devem ser 
conservados para as gerações presentes e futuras” (ICOMOS, 2013, p.4).

Ainda, a Carta de Burra (2013) reconhece a importância da participação popular 
na determinação da significância do bem, assim como na gestão da conservação, 

uma vez que os patrimônios históricos podem comunicar diferentes significados 
para cada pessoa, “não só no campo da cultura mas também como presença que 
modifica e estabelece uma relação com a imaginação do grupo, com o conjunto 
de seus mitos e com a dimensão do inconsciente coletivo” (Gregotti, 1975, p. 179). 
Quanto à teoria contemporânea da conservação, Muños Viñas afirma que: 

Contemporary theory of conservation calls for ‘common sense’, for 
gentle decisions, for sensible actions. What determines this? Not truth 
or science, but rather the uses, values and meanings that an object has 
for people. This is determined by the people [...]. From a conservator’s 
point of view, the results of these efforts should be primarily judged not 
by their contribution to increasing the human body of knowledge, but by 
their contribution to increasing the satisfaction of the people for whom 
an object has meaning – or for whom it fulfils a symbolic function or has 
symbolic value (Muños Viñas, 2005, p.212-213). 

A teoria contemporânea da conservação exige “senso comum”, para 
decisões suaves, para ações sensíveis. O que determina isso? Não a 
verdade ou a ciência, mas sim os usos, valores e significados que um 
objeto tem para as pessoas. Isto é determinado pelas pessoas [...]. Do 
ponto de vista de um conservador, os resultados desses esforços devem 
ser julgados primeiramente não por sua contribuição para aumentar 
o conhecimento humano, mas por sua contribuição para aumentar a 
satisfação das pessoas para quem um objeto tem significado - ou para 
quem ele cumpre uma função simbólica ou tem valor simbólico (Muños 
Viñas, 2005, p.212-213, tradução livre).

Visto a significância histórica, estética, técnica e paisagística que os prédios estu-
dados apresentam e após avaliar o acervo histórico arquitetônico moderno em 
estado de depauperação no Centro da cidade, mesmo que inserido numa Zona 
Especial de Preservação, é de grande importância estudos que estimulem dis-
cussões relacionadas à significância e conservação de exemplares arquitetônicos 
modernistas que contribuem para contar a história dessa cidade e de um momen-
to de intensas modificações.
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METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa é dividida em três etapas: a) levantamento e análise 
de conteúdo dos documentos oficiais sobre as edificações; b) registro e análise 
dos atributos materiais e imateriais que caracterizam as obras, c) investigação da 
legislação que incide sobre a ZEP e as edificações. 

Primeiramente, foi feito um levantamento das memórias escritas que fizeram 
referência aos edifícios e contexto de estudo. Estudos relacionados às principais 
características modernistas, assim como as primeiras expressões da arquitetura 
moderna no estado de Alagoas, com os fatores políticos, sociais e econômicos 
que interferiram no processo: destaques para: a) “Arquitetura Moderna - a atitude 
alagoana” (1991), de Maria Angélica da Silva, docente da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo na Universidade Federal de Alagoas, e “Diálogos da forma na orla 
de Maceió” (2015), escrito por Morgana Maria Pitta Duarte Cavalcante, também 
docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de 
Alagoas. 

Literaturas relacionadas à conservação e significância de bens históricos, como 
Hidaka (2011), das Cartas patrimoniais e do Plano Diretor do município de Maceió 
(2005) nortearam a pesquisa no sentido de fornecer embasamento teórico para 
a caracterização e identificação dos valores de significância dos edifícios estuda-
dos. Foi realizada uma visita a Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano 
(SMCCU) para verificação das plantas e outras informações relativas aos edifícios 
em estudo, porém, não foram disponibilizados até o momento de fechamento do 
artigo.

Foi realizada, também, a análise do contexto físico-ambiental, arquitetônica e con-
strutiva do objeto de estudo destacando as relações da ambiência urbana com o 
edifício; a organização espacial interna e externa; materiais e sistemas construti-
vos; elementos decorativos; estado de conservação; danos, patologias e riscos e 
demais características pertinentes aos prédios estudados; para então interpretar 

os atributos frente aos valores patrimoniais, os quais foram relacionados aos sig-
nificados expressos em uma tabela síntese.

Por último, foi realizada uma avaliação dos valores de significância em comum das 
obras de Walter Cunha e uma comparação entre os estados de conservação dos 
prédios a partir da verificação da legislação que incide sobre a ZEP 2, para com-
preender melhor o estado atual dessas edificações.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

1.  EDIFÍCIO BREDA
O Edifício Breda, primeiro edifício vertical a ser construído na cidade, foi inaugu-
rado no ano de 1962 pela firma Walbreda. Está situado no Setor de Preservação 
Rigorosa (SPR 1) da ZEP 2, entre as ruas Loteamento Bráulio Cavalcante e Doutor 
Luís Pontes de Miranda, área predominantemente comercial. Em seu entorno de-
staca-se a presença da Igreja do Livramento e da Praça Bráulio Cavalcante. 

A edificação possui o lote em formato triangular com uma área construída de 
10.561,37 m² e sua forma segue a conformação do terreno, apresentando a planta 
em “V”. O prédio se tornou um símbolo do progresso e modernização da cidade 
por dar início ao crescimento da construção civil e vertical em todo o Estado de 
Alagoas. Além disso, foi o primeiro prédio a conter elevadores, o que despertou a 
curiosidade da população (Silva, 2017).

O Edifício Breda foi construído com finalidade de funcionar escritórios. No térreo, 
predomina o uso comercial, já nos pavimentos superiores permaneceu o uso de 
serviços. Apesar da grande variedade de usos – que vão desde estabelecimen-
tos de saúde, como consultórios odontológicos, até lojas de roupas, escritório de 
contabilidade, de advocacia – também existe um número considerável de salas 
ociosas, mais especificamente 40% das salas. Sendo os pavimentos mais altos os 
que apresentam maior quantidade de salas sem uso. 
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Em suas fachadas frontais, observam-se características da arquitetura moderna, 
como a utilização de brise-soleil, robustas colunas circulares no térreo, estrutura 
sobre pilotis, uso de concreto, fachada livre de ornamentação, platibanda e uso de 
linhas retas. As esquadrias das janelas são feitas em madeira, apresentam bandei-
ra superior e inferior e as folhas são de vidro, que permite a permeabilidade da 
luz e maior interação entre os ambientes internos e externos. Estas janelas são de 
correr e basculante e ocupam amplamente a fachada do prédio. 

As fachadas leste, oeste e norte do prédio apresentam brise-soleils verticais e hor-
izontais em concreto em volta das aberturas das janelas, para reduzir a insolação 
sobre as fachadas. Percebe-se a preocupação do desenhista quanto ao conforto 
térmico tanto na implantação do prédio, recorte em V, que permite melhor a circu-
lação de ventilação, quanto na proteção das aberturas através dos brises. 

Figura 02: Planta baixa tipo e fachada do Edifício Breda. Fonte: Silva, 1991, p. 156 (adaptado).

O edifício apresenta 12 pavimentos. O térreo contém o Salão principal com hall 
de entrada e mais 4 lojas com acessos independentes. No Mezanino a planta se 
assemelha à do térreo contendo o salão e 3 lojas. O pavimento tipo apresenta 33 
salas de escritórios, sendo 3 centrais com dimensões maiores. Essas salas vão de 
12,29m² até 28m², cada sala contém um banheiro individual iluminado e ventilado 
por poço. A circulação vertical (escada e elevadores) está localizada em posição 
central no prédio. 

Com o passar dos anos o edifício sofreu uma série de modificações, estando o 
primeiro andar atualmente sem uso. As modificações mais recorrentes foram as 
junções entre duas ou mais salas devido à necessidade de mais espaço de acordo 
com o uso. Segundo Silva (2017, p. 76): 

“As alterações mais significativas aconteceram no pavimento térreo, com 
a saída da agência da Caixa Econômica Federal, houve mudanças na 
estrutura interna do pavimento, dando lugar a uma galeria, a Galeria 
Breda Center. A formulação da planta da Galeria segue a disposição 
dos pilares e das aberturas, distribuindo as lojas de acordo com a 
estrutura. Há um hall e o acesso às lojas dá-se de forma independente 
aos pavimentos superiores do prédio. Atualmente, a galeria passou por 
uma mudança, diminuindo a área de circulação da galeria e instalando 
lojas com acesso direto para a rua. O mezanino do térreo também foi 
modificado para acrescentar um maior número de lojas à atual galeria.”

A quadra onde o edifício estudado se situa é envolta pelas Rua Oliveira e Silva e 
Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda e Lot. Bráulio Cavalcante, as fachadas frontais do 
prédio estão voltadas para a Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda e Lot. Bráulio Cav-
alcante, já a fachada lateral está voltada para um estacionamento. O prédio é o 
único da quadra, dividindo espaço apenas com a área voltada pra estacionamento 
de veículos.   

A malha nesta porção do Centro caracteriza-se por ser orgânica, “se estruturam 
em geometrias semelhantes às formas vivas (simetria e assimetria, relações de 
linhas diferentes de 90º, grande números de elementos básicos de composição e 
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presença de linhas curvas e complexas)” (Kohlsdorf, 1996, p. 143). O parcelamen-
to nessa quadra é irregular e diferentemente das outras quadras do Centro, di-
vide-se apenas em dois lotes, do edifício Breda e do estacionamento. A relação da 
edificação com o lote e o espaço público ocorre de forma direta, uma vez que não 
há afastamentos frontais. 

Apesar do valor histórico, e da edificação ser ponto de referência no Centro da 
cidade, o edifício apresenta patologias que interferem em sua integridade:

Tabela 01: Tabela de Danos do ed. Breda. Fonte: Elaboração autoral, 2018.

A partir das informações colhidas relacionadas ao edifício Breda, foi elaborada 
uma tabela síntese destacando os atributos de valores e seus significados: 

Tabela 02: Tabela de atributos e valores do ed. Breda. Fonte: Elaboração autoral, 2018.

2.  EDIFÍCIO DO BANCO ECONÔMICO
O edifício destacado está localizado no Setor de Preservação Rigorosa 1 (SPR 1) da 
ZEP 2, foi construído em 1964 também pela firma de Waldomiro Breda. O prédio 
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situa-se na Rua do Comercio e faz parte do calçadão do Centro de Maceió, que 
se caracteriza pela predominância das atividades comerciais e grande fluxo de 
pedestres. 

O edifício Sede do Banco Econômico da Bahia foi construído com finalidade de 
funcionar como escritório. Em sua fachada frontal, destaca-se a alternância de 
faixas de vidro e cerâmica em forma de tijolinhos na cor amarela. Observa-se uma 
estética bastante geométrica, com grandes vãos, de linhas retas e uma fachada 
frontal bem trabalhada, diferentemente das outras. Em frente a sua fachada, no 
pavimento térreo, existe um grande letreiro comercial. A edificação segue a forma 
do lote, ocupando quase que totalmente sua área e gerando uma forma irregular 
(imagens 01 e 02).

As esquadrias das janelas são feitas em material metálico, apresentam bandeira 
superior e inferior, tornando a abertura mais ampla e as folhas são de vidro, que 
permite a permeabilidade da luz e maior interação entre os ambientes internos 
e externos. Estas janelas são de correr e estão organizadas de modo a manter a 
horizontalidade, características típicas da arquitetura moderna.

O edifício apresenta 10 pavimentos, três andares com plantas diferentes: o sub-
solo, o térreo e o primeiro pavimento; e o restante uma planta tipo. No subsolo 
contém o espaço de expediente, almoxarifado, sala de arquivos, caixa forte, área 
de atendimento ao público e espaço de ar condicionado. No Térreo se repetem as 
áreas de expediente e atendimento ao público e tem as áreas de gerência, ban-
heiros e copa. No primeiro pavimento o espaço é dividido para o salão, uma copa 
e banheiro e os pavimentos tipo apresentam quatro salas, cada uma com um ban-
heiro e um hall central que dá acesso á circulação vertical.   

Figura 03: Planta baixa tipo e fachada do Edifício do Banco Econômico. Fonte: SILVA, 1991, p. 158 

(adaptado).

A quadra onde o edifício estudado se situa é envolta pelas Ruas do Comércio, 
Rua Oliveira e Silva, Rua Dr. Luís Pontes de Miranda e Rua do livramento, sendo a 
fachada do edifício voltada para o calçadão na rua do Comércio, onde o tráfego é 
exclusivo para pedestres. A malha nesta porção do Centro caracteriza-se por ser 
orgânica. O parcelamento nessa quadra é irregular e na maioria dos lotes a forma 
retangular predomina, sendo as testadas mais estreitas que o comprimento do 
lote. 

Esta quadra, assim como outras quadras do SPR 1, apresenta um alto grau de con-
tiguidade, ou seja, ausência de afastamento entre as edificações, gerando paredes 
contínuas das áreas livres. As relações das edificações com o lote e o espaço públi-
co ocorre de forma direta, sem afastamentos frontais. As edificações apresentam, 
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de modo geral, baixo gabarito (até 3 pavimentos), portanto, o edifício do Banco 
Econômico, assim como o Edifício do antigo Produban se destacam nos planos 
verticais, inclusive em pontos mais distantes.  

Atualmente, o pavimento térreo do edifício funciona como área comercial, in-
clusive no hall de entrada para onde dá acesso ao elevador e escada (imagem 
09), os andares restantes encontram-se interditados, o que impossibilitou uma 
averiguação mais aprofundada das áreas internas. O edifício, mesmo se destacan-
do na paisagem e sendo significante para a ZEP 2, apresenta uma série de patolo-
gias que interferem em sua integridade (tabela 03). 

Alguns danos têm relação direta com um incêndio que ocorreu no dia 16 de julho 
de 2015 na loja de departamento Magazine Luiza, que fica ao lado do edifício. As 
chamas alcançaram até o quinto andar do prédio, mas não se sabe exatamente 
quais partes foram atingidas. A informação obtida é que antes do incidente funcio-
navam escritórios do primeiro pavimento em diante, e após o incêndio o edifício 
foi interditado, estando até hoje sem uso além do comércio no térreo. 

Tabela 03: Tabela de danos do ed. Banco econômico. Fonte: Elaboração autoral, 2018.

Com as informações colhidas relacionadas ao edifício do Banco Econômico, foi 
elaborada a seguinte tabela síntese destacando os atributos de valores e seus 
significados: 

Tabela 04: Tabela de atributos e valores do ed. Banco econômico. Fonte: Elaboração autoral, 2018.
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3.  EDIFÍCIO SÃO CARLOS
O edifício São Carlos foi construído no ano de 1964 pela firma Walbreda, o projeto 
do desenhista Walter Cunha foi o primeiro edifício residencial a ser construído na 
cidade e está localizado numa região litorânea, na Avenida da Paz no bairro do 
Centro em Maceió/Al. Em sua proximidade destaca-se a presença do Museu Théo 
Brandão e a Praça Visconde de Sinimbu. 

Durante a década de 60 a Avenida da Paz continha a praia mais frequentada da 
cidade, agregando valor à região. Foi nessa avenida onde foram construídos os 
primeiros clubes, hotéis e edificações verticais da cidade por ser um local elitizado. 
Morar em prédios era sinal de status, prestígio e progresso. 

“As classes sociais com maior renda buscavam uma tipologia nova 
habitacional, construídos em locais privilegiados da cidade. Assim, 
começaram a optar por esse tipo de moradia como forma de enfatizar a 
comodidade, o status social, a modernidade, atuando como reflexo das 
trocas simbólicas do poder econômico” (Brandão, 2015, p. 31) 

O edifício estudado apresenta características da arquitetura moderna, tanto na 
concepção estética como nos materiais empregados. A edificação encontra-se sol-
ta no lote, com uma área livre voltada para estacionamento. Contém onze pavi-
mentos, cada um com dois apartamentos. Seus vãos são amplos e as fachadas 
bastante geométricas. A fachada frontal é voltada para o mar e bem trabalhada 
com um grande volume que saca, referente a sala de estar. Já a fachada posterior 
é bastante simples.

As aberturas das janelas são cortadas de modo a manter a horizontalidade, as 
folhas das portas e janelas são feitas de vidro, que permite maior permeabilidade 
nos ambientes. O prédio foi construído elevado sobre pilotis e em concreto arma-
do, o que permitiu a independência da estrutura com as paredes de vedação.  A 
fachada é livre de ornamentação e apresenta platibanda.

A planta baixa é uma planta tipo, ou seja, ela se repete sem modificação em todos 
os andares, excetuando-se o pavimento térreo. Apresenta dois apartamentos de 
110m² por andar espelhados, cada apartamento contém uma sala de estar, dois 
quartos, jantar, cozinha, dois banheiros, quarto de empregada, despensa e área 
de serviço, onde a sala de jantar funciona como o núcleo central com acesso aos 
outros cômodos. 

Figura 04: Planta baixa tipo e fachada do Edifício São Carlos. Fonte: Silva, 1991, p. 159 (adaptado).

A planta caracteriza uma tripartição burguesa, que seria a organização da divisão 
dos cômodos através dos setores íntimo, social e de serviço. Os ambientes sociais 
estão na fachada frontal, com vista para o mar, enquanto os setores de serviço es-
tão na fachada menos valorizada, tanto com relação a conforto como com relação 
à estética. A docente Angélica Silva faz elogios ao projeto:

“À medida que se sobe os andares, mais e mais o azul do mar e os 
grandes navios penetram na sala de estar, e se fazem visão primeira 
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ao se entrar no apartamento. Este espaço ampliado pela paisagem 
compõe-se com os outros cômodos de dimensões mais modestas. Os 
quartos são bem arejados e a cozinha e serviço, próximos” (Silva, 1991, 
p. 157).

A quadra onde o edifício estudado se situa é envolta pela Avenida da Paz, Rua do 
Imperador, Rua Eng. Roberto Gonçalves Menezes e Rua Barão de Anádia, sendo 
a fachada principal do edifício voltada para a Avenida da Paz, avenida litorânea. 
A malha nesta região caracteriza-se por ser racionalista. O parcelamento nessa 
quadra é irregular e na maioria dos lotes a forma retangular predomina, sendo 
as testadas mais estreitas que o comprimento do lote. O parcelamento dos lotes 
voltados para a orla apresenta maiores dimensões e formas geométricas diferen-
ciadas.

Na faixa litorânea da quadra existe um afastamento entre as edificações, já as 
edificações voltadas para as outras ruas apresentam alto grau de contiguidade. A 
relação entre as edificações e o espaço público na quadra estudada ocorre tanto 
de forma direta, como de forma indireta. Sendo que na R. Eng. Roberto Gonçalves 
Menezes nenhuma edificação apresenta afastamento frontal. As edificações da 
quadra possuem, de modo geral, baixo gabarito, portanto, o edifício São Carlos, 
assim como o Edifício Núbia e o Edifício do Instituto Nacional do Seguro Social se 
destacam nos planos verticais.

Mesmo depois de 50 anos de construído, o prédio permanece conservado, entre-
tanto, é possível notar alterações em sua composição que poderiam vir a afetar 
em sua integridade:

Tabela 05: Tabela de danos do ed. São Carlos. Fonte: Elaboração autoral, 2017.

Mesmo com as patologias, foi verificado, através de pesquisa em campo, que ex-
iste manutenção do prédio. É regular a prática de pintura para retirar as marcas 
de pátina, também a circulação vertical é antiga, mas continua em funcionamento. 
Foi constatado que ainda existe uma quantidade significante de antigos mora-
dores e que poucos apartamentos foram modificados internamente. 

O edifício encontra-se no Setor de Preservação do Entorno Cultural 1 da ZEP 2, no 
entanto, apresenta o estado de conservação superior ao dos prédios encontrados 
no Setor de Preservação Rigorosa 1. 

Com todas as informações colhidas relacionadas ao edifício São Carlos, foi elab-
orada esta tabela síntese destacando os atributos de valores e seus significados:
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Tabela 04: Tabela de atributos e valores do ed. São Carlos. Fonte: Elaboração autoral, 2017.

A partir do estudo dessas três obras icônicas do Walter Cunha – Breda, São Carlos 
e Banco Econômico – tratando-se da verticalização de Maceió, foi possível consta-
tar a importância histórica do desenhista e desses prédios, uma vez que foram 
pioneiros de um estilo arquitetônico e, ao mesmo tempo, foram produtos de um 
momento de transformação na estrutura urbana da cidade e incentivadores de 
um novo modo de construir e habitar.

Além da relevância histórica, os três edifícios agregam valor paisagístico na ZEP 2, 
destacando-se nos planos verticais do Centro, onde predomina as edificações de 
até quatro pavimento. Os objetos de estudo são marcos referencial e é possível 
identifica-los até de pontos mais distantes. Com relação aos materiais utilizados 
na construção, nota-se a abundância de materiais ate a década de 1960 pouco 
usuais, como o concreto armado, uso do vidro, aço. 

Quanto à estética, se apresenta mais limpa, com o uso de linhas retas e ausência 
de adornos, e destaca-se a valorização do contato entre os ambientes internos e 
externos. É possível perceber também nesses projetos o cuidado com relação ao 
conforto no interior dos prédios, seja através da implantação do edifício no lote; 
através da setorização, onde as áreas de menor permanência estejam voltadas 
para a fachada menos favorecida; pelas amplas aberturas dos vãos das janelas, 
que permite maior entrada de iluminação e vento; ou elementos de proteção, 
como a utilização de brises.

Estes prédios estão localizados no centro histórico da cidade, onde a legislação 
que regula é a municipal, estando eles na área destacada no Plano Diretor de 
Maceió como a ZEP 2. O que se torna evidente neste trabalho é a situação de de-
preciação dos edifícios localizados no Setor de Preservação Rigorosa 1 – Ed. Banco 
Econômico e Ed. Breda (destacado pela lei como imóvel histórico). 

CONCLUSÃO
O trabalho apresentado enfatizou os atributos de valor patrimonial de exemplares 
da arquitetura moderna como elementos passíveis de apresentar significância 
para diferentes grupos de pessoas. Além disso, destacou que os mesmos são es-
senciais na construção histórica do local onde estão inseridos.

Infelizmente, o estado de degradação dos prédios estudados não é um caso isola-
do na região. A maioria desses edifícios na SPR 1 estão em processo de degradação, 
sem suas características originais, com fachadas modificadas ou obstruídas, al-
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guns até sem uso e com problemas estruturais. Estes problemas abrangem não 
apenas os edifícios modernistas, mas também outras edificações de valor históri-
co no Centro da cidade.

 Diante da atual situação de depreciação dos edifícios encontrados no Centro de 
Maceió, estudos relacionados à conservação e significância cultural de edificações 
características do Movimento Moderno devem ser discutidos e destacados. Prin-
cipalmente, quando um dos fatores determinantes para a degradação desses 
prédios é a falta de valorização deste estilo arquitetônico relativamente recente, e 
pelo descuido e falta de proteção e conservação dos imóveis históricos localizados 
na ZEP 2 que apesar de ser uma região rica historicamente para a cidade, encon-
tra-se em estado de depauperação.
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RESUMO
Em 21 de maio de 2014, o DO.CO.MO.MO Brasil, por intermédio dos arquitetos 
Luiz Manuel Amorim e Guilah Naslavsky, Secretário-Geral e Membro do Conselho 
Consultivo, respectivamente, foi encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional em Pernambuco (IPHAN-PE), a solicitação de tombamento 
temático do Conjunto da Obra do Arquiteto Luiz Nunes e seus colaboradores. Tal 
solicitação elencava inicialmente 11 edificações, localizadas nas cidades do Recife, 
Olinda e Paulista. Luiz Nunes, nasceu em julho de 1909 e formou-se na Escola de 
Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1933. Em 1934, foi convidado pelo governador 
do Estado de Pernambuco para chefiar a Diretoria de Arquitetura e Urbanismo 
(DAU). Entre os anos de 1934 e 1937, Nunes coordenou a elaboração de projetos 
e a execução de diversas obras modernas em Pernambuco, com repercussões em 
âmbito nacional e internacional. O presente artigo visa expor o processo de estudo 
realizado pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional em Pernambuco (IPHAN-PE), nos anos de 2014 – 2017, coordenado pela 
arquiteta Julia Pereira. O trabalho elaborado buscou entender o reconhecimento do 
valor cultural do legado deixado por Nunes, sua importância para a história urbana 
do Recife, enquanto um dos principais representantes da arquitetura moderna no 
Estado e demais questões decorrentes da preservação destes bens. Primeiramente foi 
realizado um estudo bibliográfico (tendo como base o dossiê anexo à solicitação de 
abertura do processo de salvaguarda do conjunto) e, em seguida, foram realizadas 
vistorias para reconhecimento das condições atuais das construções e verificação 
do grau de integridade e das alterações em relação aos projetos originais, seus 
estados de conservação e questões de propriedade. A partir de tais informações, 
foram elaborados inventários (relatórios fotográficos e fichas com a descrição do 
estado de conservação, apreciação do valor e descrição de cada obra analisada). 
Com o aprofundamento do trabalho, foi possível observar o pioneirismo das obras 
coordenadas por Luiz Nunes à frente da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo 
(DAU). O conjunto de imóveis elencado para tombamento apresenta uma série de 
atributos fundamentais à compreensão da arquitetura moderna no Brasil. Além 
disso, os valores estéticos, históricos, sociais, políticos atribuídos às obras de Nunes 
as qualificam de forma inequívoca para o tombamento.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Preservação; Documentação.
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Introdução 
Luiz Nunes, arquiteto modernista, proveniente do Rio de janeiro, que vivenciou 
profissionalmente a sua participação na Diretoria de Arquitetura e Urbanismo 
(DAU), nos anos 30 no Recife, foi um dos protagonistas na criação e execução de 
importantes obras da arquitetura moderna brasileira. A frente da diretoria, Nunes 
conduziu a construção de edificações na cidade do Recife, Olinda e Paulista, tais 
como o Hospital Militar de Pernambuco, a Usina Higienizadora de Leite e a Escola 
para Anormais, todos no ano de 1934; o Reformatório de menores, atual sede da 
Reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no ano de 1935; 
Escola Rural Alberto Torres, em 1935/36; o Leprosário da Mirueira e a Escola de 
Aprendiz de Marinheiro, ambos no ano de 1936; a Caixa D’água de Olinda, em 
1937; a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, em 1939 e posterior-
mente, a Clínica Dr. Arthur Moura, no ano de 1945.

Tais obras, no ano de 2014, elencaram o Conjunto da Obra do Arquiteto Luiz Nunes e 
seus Colaboradores, processo de tombamento n. 1711-T-14 que foi aberto para in-
strução e possíveis tratativas e ações de preservação pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

No tocante às medidas adotadas após instrução e abertura do processo, iniciou-se 
pelo aprofundamento bibliográfico apensado ao requerimento, realizou-se visitas 
técnicas para averiguação do estado das edificações, solicitou-se documentação 
referente aos imóveis para reconhecimento e averiguações, elaborou-se fichas 
técnicas e relatórios fotográficos insertos em inventários específicos para cada 
imóvel, procedimentos que serão esmiuçados posteriormente ao longo do artigo. 

Após debruçar-se sobre as pesquisas e vistorias, ratificou-se os favoráveis apon-
tamentos concernentes à valoração cultural e proteção do patrimônio em análise. 
Devido ao desligamento da arquiteta responsável pelo processo, o mesmo foi en-
caminhado à Diretoria de Patrimônio Material e Fiscalização – DEPAM, para ter 
prosseguimento quanto o seu andamento.  

Será possível apreender no decorrer deste trabalho, como foi o curso da clarifi-
cação do valor cultural de tais obras apresentadas previamente, a atual situação 
dos bens encontrados, a importância destes para o modernismo arquitetôni-
co pernambucano e a necessidade de uma continuidade frente ao processo de 
preservação em benefício à permanência de tal legado.

O artigo encontra-se setorizado em quatro partes. A primeira atém-se à uma 
breve explanação quanto a história do arquiteto Luiz Nunes, sua passagem pela 
DAU e remonta fatos históricos. A segunda conta o percurso do reconhecimento 
de tais obras como legado arquitetônico moderno em Pernambuco. A terceira traz 
a caracterização do Conjunto e, por fim, a quarta e última, discorre acerca dos va-
lores e atributos gerais quanto ao modernismo, pertinentes às obras em questão. 

Luiz Nunes e a Diretoria de Arquitetura e Urbanismo

Luiz Carlos Nunes de Souza, mineiro, nascido em 31 de julho de 1909, ingressa 
na Escola Nacional de Belas Artes – ENBA em 1926, no Rio de Janeiro. Durante 
seu período como estudante, Nunes pode acompanhar a visita do arquiteto Le 
Corbusier ao Brasil e como presidente do diretório acadêmico, esteve envolvido 
diretamente com o movimento estudantil à favor da reforma de ensino, em 1931, 
realizada por Lúcio Costa. Em 1933, Luiz Nunes se forma arquiteto e logo se en-
volve com o projeto de algumas edificações de habitação multifamiliar, que são 
consideradas por Lúcio Costa obras precursoras do movimento moderno na ci-
dade do Rio de Janeiro (COSTA, 1951)[1].

No ano seguinte, 1934, o arquiteto parte para o Recife, tendo sido convidado pelo 
então governador do estado de Pernambuco, Carlos Lima Cavalcanti[2], para tra-

[1]  COSTA, Lucio. Depoimento de um arquiteto carioca. In: XAVIER, Alberto (Org.). Lucio Costa: 

sobre arquitetura. Porto Alegre: Centro de Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962. p. 169-

201.

[2] Naslavsky (1998), aponta que durante o período entre os anos de 1934 e 1937 o estado de 

Pernambuco ira presenciar acontecimentos precursores da arquitetura moderna, favorecidos pelo 
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balhar, inicialmente, na Repartição de Viação e Obras Públicas (R.V.O.P) do estado, 
à frente da diretoria da Secção Técnica de Engenharia e Arquitetura – STEA. Nesse 
momento, Nunes conta com a importante presença e colaboração do engenheiro 
Joaquim Cardozo, para a realização das obras pioneiras de arquitetura moderna 
na cidade do Recife. No ano de 1934 são projetadas a Usina Higienizadora de Leite, 
para o programa de saúde pública; em seguida a Escola para anormais, para o pro-
grama de saúde mental do estado; e o Hospital da Brigada Militar (figura 01). Ness-
es primeiras obras, é perceptível a incorporação de princípios da racionalização 
da construção e funcionalidade, advindas do pensamento moderno, norteador 
dos projetos.  Além da aplicação de tais princípios, pode-se observar que desde o 
início, os projetos desenvolvidos pela Diretoria, coordenada por Nunes, buscava a 
utilização de materiais regionais e a adaptação da forma das edificações às neces-
sidades locais (MASQUES; NASLAVSKY, 2011).

Em agosto de 1935, a STEA é dividida em diretorias técnicas especializadas, entre 
elas a Diretoria de Arquitetura e Construções – DAC (1934-1935), posteriormente 
denominada Diretoria de Arquitetura e Urbanismo- DAU (1936-1937). Chefiada 
por Nunes, a DAC/DAU aprofunda as iniciativas de racionalização e modernização 
dos projetos e das técnicas construtivas da STEA, executando uma série de obras, 
das quais se destacam o Entreposto de Pesca e Mercado de Peixes (não construí-
do), o Restaurante Popular Desmontável e a Escola Rural Alberto Torres, todos do 
ano de 1935. 

Foi o próprio Luiz Nunes que fundou no Recife a Diretoria de Arquitetura 
e Urbanismo (D.A.U.); tendo mantido comigo, ocasionalmente, uma 
conversa sobre essa possibilidade, notou que eu estava já bem 
informado sobre as obras de Le Corbusier, como também lhe indiquei 
outros arquitetos e desenhistas devotados aos mesmos conhecimentos; 
daí surgiu a D.A.U, com a colaboração de Hélio Feijó (que apesar de não 
ser formado em arquitetura, como Le Corbusier, projetava em estilo 
arquitetônico moderno). Além de Feijó, José Norberto, logo depois Gauss 

governo do estado e tento a figura de Luiz Nunes como a de um dos principais responsáveis por 

essa experiência modernista.

Estelita, que chegou a ser aqui no Rio, muito depois colaborador de 
Niemeyer (CARDOZO, apud NASLASVKY; SPOSITO, 2009, p.03).

 

Figura 1: Primeiros projetos desenvolvidos pela DAC. A Usina Higienizadora de 
Leite; B Hospital da Brigada Militar; e C Escola Alberto Torres.
Fonte: A Vaz, 1994, p. 62. In Alecrim, 2009, p. 22; B Marques; Naslavsky:  
Arquivo Público Estadual de Pernambuco Jordão Emerenciano. Anexo II. C 
Benício Dias. Arquivo Iphan.

Coube à Diretoria centralizar todas as atividades de construção civil do governo, do 
desenvolvimento de projetos e orçamentos à construção, reforma e manutenção 
de edifícios estaduais, municipais e particulares, em função do interesse público. 
Nunes, em sua gestão, buscou realizar uma série de ações integradas, baseadas 
numa visão Racionalista e Funcionalista da arquitetura, como dito anteriormente, 
que buscava tornar mais rápido e diminuir os gastos públicos com a construção 
civil. Essas ações vão do investimento no aprimoramento educacional e técnico da 
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mão-de-obra local à introdução de novos métodos, materiais e técnicas no can-
teiro de obras, da constituição de uma equipe técnica diversificada.

Reunia-se então, a primeira equipe de técnicos, artistas e artesãos, com a partici-
pação de profissionais do campo da arquitetura, paisagismo, engenharia civil, bem 
como mestres de obras, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, eletricistas e pintores, 
os quais atuaram em conjunto na realização das primeiras obras de arquitetura 
moderna no nordeste brasileiro, datadas do ano de 1935 (BALTAR, 1957).  

Dessa forma, torna-se difícil atribuir à um só responsável a autoria dos empreen-
dimentos realizados pela DAC/DAU, devido à “participação pessoal de todos os 
elementos da equipe e o aproveitamento da experiência profissional vivida por 
cada um deles, fosse arquiteto formado, ou carpinteiro autodidata, engenheiro 
ou simplesmente um pintor de paredes” (UNIVERSIDADE DO RECIFE, 1957, p.14). 
Grandes nomes como o engenheiro Joaquim Cardozo, o paisagista Roberto Burle 
Marx, o estagiário de engenharia Antônio Bezerra Baltar, o projetista Hélio Feijó, 
o técnico Gauss Estelita e o químico José Norberto integraram, com grande im-
portância, a diretoria coordenada por Luiz Nunes e, juntos, “executaram obras 
pioneiras de Arquitetura Moderna no Estado, marcos da Arquitetura Moderna 
Brasileira.”  (NASLAVSKY; SPOSITO, 2009, p.02). 

Entre os anos de 1934 e 1937, Nunes coordenou o desenvolvimento e execução de 
diversas obras modernas em Pernambuco, com repercussões em âmbito nacional 
e internacional[3]. As edificações projetadas pela equipe da DAU sofreram forte 
influência da arquitetura moderna europeia, obras de Le Corbusier, Mies van der 
Rohe, André Lurçat, entre outros. Tal influência pode ser evidenciada tanto nas 
soluções formais, nos materiais adotados ou nas tecnologias construtivas aplica-
das por Luiz Nunes e sua equipe (CARDOZO, apud NASLAVSKY; SPOSITO, 2009).

[3]  Apresentação dos projetos da Caixa d’Água de Olinda e do Pavilhão de Verificação de 

Óbitos na célebre exposição Brazil Builds, na cidade de Nova York, no ano de 1943. Nº 325 Philip 

Goodwin. Brazil Builds: Architecture New and Old 1652 – 1942. (New York: Museum of. Modern Art, 

MoMA, 1943), 158.

Figura 2: Conjunto da obra do arquiteto Luiz Nunes na cidade do Recife. A Usina Higienizadora de 
Leite; B Hospital Militar de Pernambuco; C Reitoria UFRPE; D. Escola Rural Alberto Torres; E Lepro-
sário da Mirueira; F Escola de Aprendiz de Marinheiro; G Caixa D’água de Olinda; H Pavilhão de Veri-

ficação de Óbitos; I SEFAZ J FACHESF.

O Reconhecimento do Patrimônio Moderno em 
Pernambuco
A primeira proposta para proteção e acautelamento de uma obra concernente 
às tantas realizadas pela Diretoria de Arquitetura e Urbanismo – DAU, ocorreu no 
ano de 1984, em âmbito estadual. O bem valorado em questão foi o Pavilhão Luiz 
Nunes ou antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos. Dois anos depois, ocorreu o 
pedido em âmbito federal, feito pelo então governador de Pernambuco, Dr. Gus-
tavo Krause Gonçalves Sobrinho. Krause fundamentou sua petição na caracteri-
zação do imóvel enquanto “uma obra inovadora e exemplar pioneiro, no Brasil, da 
arquitetura contemporânea” (OFÍCIO ..., 1986). Graças à essa solicitação, ocorreu 
o desencadeamento da abertura do primeiro processo de tombamento n. 1.206-
T-86. Em contrapartida, o processo não obteve êxito em tal ocasião, tendo sido 
arquivado pelo IPHAN, conforme registro no Ofício n. 66/86/P, redigido pelo Dr. 
Ayrton de Almeida Carvalho, em resposta à solicitação de Tombamento realizado 
pelo Governo do Estado. 

Em 1996, a viabilidade de tombamento do Pavilhão Luiz Nunes em domínio na-
cional voltou a ser pauta no IPHAN, tendo sido apresentado em dezembro do 
ano seguinte o parecer técnico, durante a 12ª Reunião do Conselho Consultivo 
do Patrimônio Cultural, contendo a proposta do referido bem. Tal parecer foi re-
latado pelo conselheiro Sr. Italo Campofiorito, o qual destacou o pioneirismo da 
construção, enfatizando sua concepção anterior à do Palácio Gustavo Capanema. 

Consta nos autos de tal reunião que o conselheiro defendeu, ainda, a participação 
coletiva dos membros da DAU, na elaboração do projeto, destacando além do 
arquiteto Nunes, o técnico Fernando Saturnino de Brito, em constatação de sua 
significativa atuação na elaboração e execução do projeto em questão. 

Foi destacado no parecer que durante o período de modernização do Estado de 
Pernambuco, entre os anos de 1935 e 1937, os integrantes da referida Diretoria 
foram de extrema importância para tal acontecimento, citando nomes como Joa-
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quim Cardoso, Roberto Burle Marx, Ayrton de Carvalho, Antônio Bezerra Baltar, 
dentre outros. Do mesmo modo, foram elencadas outras edificações de autoria da 
DAU, como por exemplo a Escola Rural Alberto Torres, o Leprosário da Mirueira, 
o Hospital da Polícia Militar e a Caixa D’água de Olinda. Posteriormente, segundo 
consta nos autos da reunião, Italo Campofiorito destacou que: 

O pavilhão Luiz Nunes, com efeito, chega a esse Conselho porque 
é obra de valor artístico e histórico, mas não vejo no processo que 
esteja vindo a nós por ser o melhor da arquitetura que exemplifica. Eu 
prefiro a Torre da Caixa D’água de Olinda, tal como foi vista em Brazil 
Builds por Philip Goodwin, integrando o centro histórico da cidade hoje 
tombada [...] 60 anos de convivência deveriam levar o IPHAN a aceitar a 
vizinhança e pensar como Lúcio Costa em Ouro Preto, a boa arquitetura 
de um determinado período vai sempre bem com a arquitetura de 
qualquer período anterior, o que não combina com coisa nenhuma é 
a falta de Arquitetura.  Seguindo minha opinião entre parênteses: vou, 
como cidadão, pedir ao IPHAN que tombe a Caixa D’água de Olinda de 
Luiz Nunes e Sartunino de Brito. (IPHAN, 1997)

Em seguimento a apresentação e instrução do parecer, o tombamento provisório 
do Pavilhão foi aprovado. A conclusão do processo de tombamento em questão 
ocorreu em 10 de janeiro de 2011, quando da inscrição no Livro do Tombo de Be-
las Artes Vol. II, nº 612 (tombamento publicado em Diário Oficial da União – seção 
3, p.16, nº 6 | ISSN 1677-7069, datado de 10 de janeiro de 2011). 

Como citado previamente neste trabalho, em maio de 2014, houve o encaminha-
mento à Superintendência do IPHAN em Pernambuco, pelo DO.CO.MO.MO Brasil, 
por intermédio do Secretário-Geral do docomomo_br e arquiteto, Luiz Manuel Ei-
rado Amorim e do Membro do Conselho Consultivo do docomomo_br e arquiteta, 
Guilah Naslavsky, a solicitação de tombamento temático do conjunto da obra do 
arquiteto Luiz Nunes e seus colaboradores (sob protocolo nº 01498.001275/2014-
92), contendo um dossiê com a documentação que justifica e fundamenta a solic-
itação.

O dossiê encaminhado, de autoria da arquiteta Guilah, é bastante completo e de-
talhado, consistindo em: (I) texto introdutório sobre a importância da obra de Luiz 
Nunes e seus colaboradores na Diretoria de Arquitetura e Urbanismo – DAU; (II) 
lista dos bens elencados para tombamento; (III) textos representativos de referên-
cias bibliográficas sobre o estoque edilício identificado e (IV) fichas de inventário 
elaboradas conforme modelo das fichas adotadas pelo DO.CO.MO.MO interna-
cional.

Processo de solicitação do tombamento do Conjunto da 
Obra do Arquiteto Luiz Nunes
Após a abertura do Processo de Tombamento n. 1.711-T-14 e encaminhamento 
para instrução em 2014, foi realizada consulta à Diretoria de Patrimônio Material 
e Fiscalização – DEPAM quanto à documentação necessária a ser produzida para 
a instrução do processo de tombamento. Foi, portanto, encaminhada a seguinte 
lista contendo o escopo da documentação a ser produzida:

I. Estudo de sua estrutura formal ou configuração, suficiente para a plena identifi-
cação do imóvel, composta por pelo menos os seguintes documentos: 

II. Cadastro arquitetônico, extensível ao conjunto da propriedade; 

III. Registro iconográfico, fotográfico e/ou filmográfico; 

IV. Registro de outros componentes da área de inserção cultural, caso de imóvel 
com acervo, constar na instrução o inventário de arrolamento com as peças que 
devem ser protegidas.

V. A perfeita descrição de seu entorno (quando necessário), com os levantamentos 
e registros suficientes para identificação da área;

VI. Em quaisquer casos de bens imóveis incluir-se-á a redação e a representação 
gráfica precisas (georreferenciadas) da proposta das poligonais das áreas de tom-
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bamento (caso seja conjunto de edificações) e de entorno (caso seja necessário, 
já que o entorno pode estar extremamente adensado). No caso de conjunto ar-
quitetônico, as áreas poderão ter subáreas segundo características específicas e 
referenciadas nos estudos sobre o bem cultural.

VII. As exclusões de componentes de conjuntos arquitetônicos deverão ser justi-
ficadas.

VIII. É importante ser apresentado laudo de vistoria atualizado do bem cultural, 
atestando suas condições de conservação.

IX. Nos casos de tombamento de imóveis isolados e de propriedade privada são 
necessárias as certidões de propriedade e de ônus reais sobre ela incidentes.

X. Levantamento de legislação incidente no bem (municipal e estadual)

XI. Proposta de diretrizes para gestão/conservação do bem.

XII. Se tiver acervo de bens móveis e integrados, inventário dos bens que deverá 
ser protegido.

Deste modo, a instrução iniciou-se por tratativas com os representantes do DO.
CO.MO.MO e da Universidade Federal de Pernambuco, no intuito de consolidar 
parcerias para a instrução do processo. 

Em seguida foram realizadas visitas técnicas com participação de membros da 
Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura da Cidade do Recife 
– DPPC-PCR, em determinados bens, sendo estes: Usina Higienizadora de Leite, 
Leprosário da Mirueira, Secretaria da Fazenda, Caixa d’água de Olinda, Escola Ru-
ral Alberto Torres e o edifício da Reitoria da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco.  A Universidade Federal de Pernambuco fez-se presente, representada 
pela professora e arquiteta Lívia Moraes Nóbrega, na visita técnica ao Leprosário 
da Mirueira, em Paulista/PE. Não foi possível realizar visitas nos seguintes imóveis: 

Hospital da Brigada Militar, a Clínica Arthur Moura e a Escola de Aprendizes da 
Marinha. E, paralelamente à realização das vistorias aos imóveis, foram solicita-
das as certidões de propriedade e ônus real dos imóveis objeto da instrução aos 
cartórios para averiguações e aprofundamentos. 

Caracterização do Conjunto
O conjunto da Obra do Arquiteto Luiz Nunes e seus Colaboradores, de acordo com os 
bens elencados para tombamento na solicitação, foi caracterizado por 11 (onze) 
edificações, localizadas nas cidades de Recife, Olinda e Paulista, no estado de Per-
nambuco:

1. Usina Higienizadora de Leite (1934); 

2. Hospital Militar de Pernambuco (1934); 

3. Escola para Anormais (1934);

4.Reformatório de menores, atual sede da Reitoria da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco - UFRPE (1935); 

5. Escola Rural Alberto Torres (1935/36);

6. Leprosário da Mirueira (1936); 

7. Escola de Aprendiz de Marinheiro (1936); 

8. Caixa D’água de Olinda (1937); 

9. Pavilhão de Verificação de Óbitos (1937); 

10. Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco - SEFAZ (1939); 

11. Clínica Dr. Arthur Moura – FACHESF (1945).
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Figura 2: Conjunto da obra do arquiteto Luiz Nunes na cidade do Recife. A Usina Higienizadora 

de Leite; B Hospital Militar de Pernambuco; C Reitoria UFRPE; D. Escola Rural Alberto Torres; E 

Leprosário da Mirueira; F Escola de Aprendiz de Marinheiro; G Caixa D’água de Olinda; H Pavilhão 

de Verificação de Óbitos; I SEFAZ J FACHESF.

Fonte: IPHAN-PE, 2017

O Pavilhão de Verificação de Óbitos, atual sede do IAB- PE, é o único exemplar de 
arquitetura moderna tombado em âmbito nacional no estado de Pernambuco. O 
imóvel denominado Escola para Anormais foi demolido, portanto, entendeu-se 
que o Pavilhão de Verificação de Óbitos e a Escola para Anormais deveriam ser 
suprimidos da listagem de edificações para instrução do processo de tombamen-
to do Conjunto da obra do arquiteto Luiz Nunes e seus colaboradores. Seja pela 
existência de proteção legal em âmbito federal (tombamento do bem isolado), no 
caso do primeiro, ou pela perda do objeto a ser acautelado, no caso do segundo.

Dos demais bens listados, destaca-se que a edificação que abrigava a Usina Higie-
nizadora e o prédio sede da reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambu-
co – UFRPE (antigo Reformatório para Menores) encontram-se classificados como 
Imóveis Especiais de Preservação, pela legislação municipal da Prefeitura da ci-
dade do Recife[4]. Três edificações estão inseridas em Zonas Especiais de Preser-

[4] Imóvel Especial de Preservação – IEP. A lei que regulamenta esses imóveis é a nº 16.284, de 22 

de janeiro de 1997 e define os IEP’s situados no Município do Recife, estabelecendo as condições 

vação Histórica (ZEPH)[5], considerados setores de preservação rigorosa da cidade 
do Recife: a Usina Higienizadora de Leite, a Secretaria da Fazenda e a Escola Rural 
Alberto Torres, a qual é tombada pelo estado de Pernambuco (Processo nº 1037). 
Destaca-se também, que o imóvel identificado como Caixa d’água de Olinda encon-
tra-se inserido na poligonal de tombamento do Sítio Histórico da cidade de Olinda, 
de acordo com o tombamento federal do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e 
Paisagístico de Olinda (Processo nº 674-T-62) em 1982. Os demais imóveis listados 
não possuem nenhum tipo de proteção no tocante ao patrimônio cultural. 

O dossiê que acompanhou a solicitação de tombamento do conjunto destaca-
va que a iniciativa de solicitação de reconhecimento do valor artístico e históri-
co desses bens se daria, principalmente, pelo lento processo de identificação e 
valoração dessas produções. (NASLAVSKY; SPOSITO, 2009). 

No estado de Pernambuco, como relatado anteriormente, já foi reconhecido o 
valor de um dos principais exemplares produzidos por Luiz Nunes e seus colab-
oradores à frente da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, o antigo Pavilhão de 
Verificação de Óbitos. Entretanto, a maioria das obras relacionadas nesse proces-
so encontram-se ameaçadas de descaracterização ou demolição, como ocorreu 
com a Escola de Anormais. 

Diante dessas ameaças urge a necessidade de acautelamento e 
salvaguarda desse patrimônio tão representativo das iniciativas de 

de preservação, assegurando as compensações e estímulos para sua proteção, entre outras 

providências. Segundo o Art 2º da Lei nº. 16.284, os IEP’s são exemplares isolados de arquitetura 

significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural da cidade do Recife, cuja proteção 

é dever do Município e da comunidade. Usina Higienizadora de Leite -  IEP nº 223 e Reitoria da 

UFRPE IEP nº 80.

[5]  Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural – ZEPH. As leis que 

regulamentam tais zonas são as Lei n° 16.176/96, Lei nº 16.290/97 e a Lei n° 16.719/01.  São 

caracterizadas como ZEPH’s as áreas formadas por sítios, ruínas e conjuntos antigos de relevante 

expressão arquitetônica, histórica, cultural e paisagística, cuja manutenção seja necessária à 

preservação do patrimônio histórico-cultural da cidade do Recife.
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modernidade do Estado de Pernambuco empreendidas pelo então 
inventor Carlos Lima Cavalcanti, esse patrimônio representa as 
tentativas de modernizar a máquina estatal e de empreender ações de 
melhoria de infraestrutura nos setores públicos, como educação, saúde 
abastecimento, entre outros, representativo da modernidade que vivia o 
Estado nos anos 30. (NASLAVSKY; SPOSITO, 2009, p.02 – grifo nosso)

Como parte da metodologia de estudos adotadas pela Superintendência do IP-
HAN-PE, foram realizadas visitas técnicas aos imóveis, afim de registrar o estado 
de conservação atual de cada bem.  Dessa forma, pode-se observar que edifi-
cações como a Usina Higienizadora, amplamente estudada e apontada como a 
primeira e uma das mais importante obra modernista no estado de Pernambuco 
encontra-se, basicamente, em estado de arruinamento. Destaca-se, ainda, que o 
Antigo Reformatório de Menores (atual sede da reitoria da UFRPE), apesar de todo 
o orgulho e entendimento dos valores estéticos e históricos da edificação[6], o pré-
dio passou por intensas modificações em sua materialidade, como alterações dos  
revestimentos originais e algumas mudanças espaciais (figura 03)

Figura 3: Estado de conservação atual da Usina Higienizadora de Leite(A,B)  e do prédio da Reitoria 

da UFRPE (C,D).

[6]  Sentimento expresso no livro: Prédio Reitoria da UFRPE: Resgate Histórico / Conceição 

Martins, Maria do Rosário de Fátima de Andrade Leitão, organizadoras. – Recife: UFRPE, 2009.

Chama a atenção, também, o estado de conservação do antigo Leprosário da 
Mirueira, localizado na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife, que 
também apresenta um estado de conservação preocupante, devido as muitas al-
terações realizadas no complexo, realizadas de forma espontânea, buscando a 
adaptação do ambiente ao novo uso. Durante as visitas técnicas realizadas, de-
stacou-se o estado de conservação da Escola Estadual Alberto Torres. Pode-se 
apontar a manutenção do uso inicial como um dos elementos fundamentais à 
conservação do imóvel, uma vez que poucas intervenções foram realizadas para 
adaptar o edifício à utilização na contemporaneidade.

Apesar dos esforços, o IPHAN-PE não pode realizar a visita técnica em 03 (três) 
imóveis: Escola de Aprendizes da Marinha, assim como no Hospital da Brigada Mil-
itar e na Clínica Arthur Moura. Apesar disto, ocorreram reuniões entre o IPHAN-PE 
e a Capitania dos Portos, que apresentaram algumas ideias relativas à expansão 
do edifício sede da Escola de Aprendizes de Marinheiros (situada em área limítrofe 
entre os municípios do Recife e de Olinda),  contemplando uma série de alter-
ações, o que levou o questionamento do IPHAN-PE se seria o caso de suprimir este 
imóvel da relação e instruir um processo específico de tombamento emergencial, 
com finalidade de coibir tais ações que descaracterizariam o bem.

Contudo, as edificações que compõe o conjunto em análise apresentam atributos 
físicos e materiais que evidenciam o repertório formal da arquitetura moderna e 
as estratégias adotadas para “modernização” do Estado. As soluções arquitetôni-
cas adotadas, as propostas estruturais, os ritmos das aberturas, os materiais em-
pregados, a integração com o sítio de implantação e a unidade formal dos projetos 
da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo – DAU são elementos que permanecem 
e justificam o tombamento em âmbito federal das referidas obras.  Para além 
dos atributos valorados pelo viés histórico e estético, é importante destacar que, 
a despeito dos diferentes estados de conservação, os imóveis em questão possi-
bilitam a compreensão de uma época, de um vocabulário formal e de uma forma 
de construir. São, portanto, documentos fundamentais à pesquisa e ao ensino da 
arquitetura brasileira.
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Valores e Atributos Gerais do Conjunto
Evidencia-se, desde o início, valores e atributos modernistas nos bens retratados 
neste artigo, concernentes à utilização de determinadas técnicas construtivas e 
estruturais, como também o emprego de materiais adaptados à realidade local. 
Por exemplo, a Escola para Anormais, datada de 1934, ilustra a aplicação de tais 
preceitos. Segundo Cardozo (1956): a “(...) Escola para Débeis Mentais(...) assemel-
ha-se aos modelos da École Martenelle de André Lurçat, que viria a chamar-se de 
Escola de Anormais” (MARQUES; NASLAVSKY, 2002, p.87).

Em uma das primeiras obras realizadas pela DAU em Pernambuco, a Usina Higie-
nizadora de Leite, foram evidenciados os princípios de funcionalidade e racionali-
dade para as soluções arquitetônicas projetadas.

Nunes reflete as posturas de racionalização da construção e 
funcionalidade exigidas pelas novas demandas modernas. A semelhança 
com a fábrica Gafus de Walter Gropius é evidente. (...). Nos dois projetos 
evidencia-se o princípio utilizado pelos arquitetos conhecido como 
aquele onde a forma segue a função, ou seja, cada volume ou bloco da 
edificação corresponde uma atividade diferente. (MARQUES; NASLAVSKY, 
2002, p.86).

Ao analisar a documentação relativa à Usina, é possível identificar a influência de 
um fluxograma funcional na organização espacial interna do imóvel, enfatizando o 
princípio forma segue a função, destacado pelas autoras no trecho acima. Contudo, 
pode-se observar que as referências internacionais foram adaptadas à soluções 
arquitetônicas que contemplassem as especificidades climáticas, a integração 
com o local e a disponibilidade de materiais na região.

Pertinente à Escola Rural Alberto Torres e ao Pavilhão de Verificação de Óbitos, é 
possível evidenciar elementos como a utilização de estrutura independente, que 
traz como resultante a planta baixa e as fachadas livres, assim como a modulação 
estrutural e o uso de teto jardim. É possível estabelecer o paralelo entre as obras 

supracitadas de Nunes e algumas obras do arquiteto suíço. À exemplo: perce-
be-se o diálogo entre a utilização dos arcos como elemento visual de destaque, 
tanto na Escola Rural Alberto Torres, quanto no Palácio dos Sovietes (1931). Da 
mesma forma, torna-se visível o paralelo entre o Pavilhão de Verificação de Óbitos 
e a Villa Savoye (1928), os quais possuem uma composição edilícia marcada por 
uma centralidade de planta e fachada frontal (NASLASVKY; SPOSITO, 2009).

A equipe coordenada por Nunes “foi organizada nos moldes das escolas moder-
nas de vanguarda, a exemplo da Bauhaus, onde prevaleceu o trabalho em equipe 
e a troca de experiências entre os seus integrantes. ” (NASLASVKY; SPOSITO, 2009, 
p.05).

Durante a Exposição Brazil Builds ocorrida no ano de 1943 na cidade de Nova York, 
foram apresentadas diversas obras que demonstram o pioneirismo das soluções 
propostas pela Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, à exemplo da Caixa D’água 
de Olinda, do Pavilhão de Verificação de Óbitos e da Clínica Arthur Moura. (GOOD-
WIN, 1943). 

Todavia, a despeito dos estudos acadêmicos desenvolvidos que destacam a at-
uação da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo e de Luiz Nunes e seus colab-
oradores como fundamentais à compreensão da arquitetura moderna brasileira, 
as edificações discutidas ao longo deste artigo ainda não obtiveram o merecido 
reconhecimento enquanto patrimônio cultural brasileiro.

Conclusão 
As cidades são formadas por diferentes camadas históricas que vão compondo 
sua identidade, desenvolvendo um ambiente complexo, que vive em um constan-
te processo de transformação. Elementos das civilizações passadas, símbolos que 
identificam os diferentes momentos da história, que consistem no patrimônio 
histórico e cultural local, são bens materiais, imateriais, naturais, ou paisagísti-
cos, de significância cultural, religiosa, artística ou estética, que possuem um val-
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or inestimável para uma determinada sociedade de uma região, país, ou a nível 
mundial. A preservação desses elementos é de fundamental importância para a 
manutenção da identidade dos sítios e para a perpetuação de seu legado para as 
gerações futuras. 

O reconhecimento da arquitetura moderna como patrimônio cultural, em âmbito 
internacional, tem seu início na segunda metade do século XX e na ocasião as 
obras que a representaram ainda não haviam completado 100 anos de existência. 
A proximidade temporal entre a construção da obra e sua preservação como pat-
rimônio cultural foi, muitas vezes, o maior entrave para o reconhecimento desses 
exemplares. Contudo, faz-se necessário ressaltar que o amadurecimento das re-
flexões acerca do pensamento atual sobre preservação também ocorreu ao lon-
go do século XX, no mesmo contexto histórico onde o movimento da arquitetura 
moderna estava em pleno desenvolvimento. Uma questão importante é que hoje, 
apesar de já existir um distanciamento temporal dessas obras, na nossa sociedade 
ainda não foi consolidada a ideia de que a arquitetura moderna é um produto cul-
tural e de que deve ser protegida para as futuras gerações. O reconhecimento de 
um edifício como um bem cultural de uma comunidade demanda certo tempo. 

Sobre os bens que integram o conjunto analisado, pode-se observar que apesar 
do elevado grau de deterioração de algumas edificações do conjunto, elementos 
importantes que evidenciam as características do pensamento moderno contin-
uam presentes e o caráter de reversibilidade dos danos encontrados reforçam o 
entendimento da preservação desses exemplares. 

Destacamos que os estudos realizados pelo IPHAN-PE foram interrompidos mes-
mo apresentando atividades, do escopo definido pelo DEPAM para instrução do 
processo de tombamento, não realizadas, tais como registro de outros compo-
nentes da área de inserção cultural, perfeita descrição de seu entorno (quando 
necessário), com os levantamentos e registros suficientes para identificação da 
área; redação e a representação gráfica precisas (georreferenciadas) da proposta 
das poligonais das áreas de tombamento (caso seja conjunto de edificações) e 

de entorno (caso seja necessário, já que o entorno pode estar extremamente ad-
ensado); as exclusões de componentes de conjuntos arquitetônicos deverão ser 
justificadas; levantamento de legislação incidente no bem (municipal e estadual); 
proposta de diretrizes para gestão/conservação do bem e, se tiver acervo de bens 
móveis e integrados, inventário dos bens que deverão ser protegidos. Diante de 
tal situação, o IPHAN-PE, no parecer de encaminhamento do processo, sugere a 
contratação de equipe especializada ou efetivação de parcerias institucionais, de 
modo que, o processo alcance sua conclusão com maior celeridade.

Diante do exposto, observa-se o pioneirismo das obras coordenadas por Luiz 
Nunes à frente da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo. O conjunto de imóveis 
elencado para tombamento apresenta uma série de atributos fundamentais à 
compreensão da arquitetura moderna no Brasil. Além disso, os valores estéticos, 
históricos, sociais, políticos, científicos atribuídos às obras de Luiz Nunes e seus 
Colaboradores, também o qualificam para tombamento, conforme disposto no 
Art. 1º do Decreto-Lei nº 25/1937 e enfatizado pelo Parecer Técnico do IPHAN-PE, 
que encaminhava tal processo para instrução. 



4916 4917

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Referências Bibliográficas
ALECRIM, Laura; AMORIM, Luiz. A forma segue o leite ou o leite segue a forma? Da 
arquitetura das usinas de pasteurização do Recife. Arquitextos, São Paulo, ano 11, 
n. 121.00, Vitruvius, jun. 2010. Disponivel em: <http://www.vitruvius.com.br/revis-
tas/read/arquitextos/11.121/3426>. Acesso em: 17 de abril de 2018. 

ALECRIM, Laura. Conservar o moderno: instalação de uma escola SENAI na antiga 
Usina Higienizadora de Leite. 2009. 82 f. Monográfica (Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife, 2009. 

BALTAR, Antônio Bezerra. Episódio Pioneiro da Arquitetura Moderna em Pernam-
buco. Revista da Escola de Belas Artes de Pernambuco. Ano I – número 1 Recife: 
Universidade do Recife, 1957. pp. 13-18.

CARDOZO, Joaquim. Aula de abertura dos cursos, 1939. apud. SANTANA, Geraldo. 
Presença de Joaquim Cardozo na arquitetura brasileira. Episódios de Recife, Pam-
pulha e Brasília. ESTADO DE PERNAMBUCO. Suplemento Cultural do Diário Oficial. 
Recife, ago. 1997. ano XII. p.13.

GOODWIN, Philip L. Brazil Builds, Architecture. New and Old. 1952-1942. New York, 
1943.

IPHAN. 12ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 1997, Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.  Ata da 12ª Reunião, IPHAN, 
02 de dezembro de 1997.

KRAUSE, Gustavo. Ofício s/n, do Gabinete do Governador do estado de Pernambu-
co. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –IPHAN, 1986.

MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. La Réception du Modernisme à Recife. In: 
7th DOCOMOMO International Conference. Paris: set/2002.

MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. Eu vi o modernismo nascer… foi no Reci-
fe. Arquitextos, São Paulo, ano 11, n. 131.02, Vitruvius, abr. 2011. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3826>. Acesso 
em:  17 de abril de 2018.

NASLAVSKY, Guilah. Modernidade Arquitetônica no Recife: arte, técnica e arquite-
tura de 1920 a 1950. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998

NASLAVSKY, Guilah; SPOSITO, Mariana Gershman. Projeto de Pesquisa: Inventário 
de Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1930-1980. CNPq, nº 478261/2007-1. 
João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2009.

SPOSITO, Mariana. Conservação do patrimônio moderno: usina higienizadora de 
leite Luiz Nunes:proposta de restauro para um novo uso. Monográfica (Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade 
Católica de Pernambuco, Recife, 2008.



4918 4919

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

MÚSICA, POLENTA, ENTRE 
OUTROS ASPECTOS E OS 
ITALIANOS 
JUNGBLUT GEISSLER, HELENNE. (1); CAETANO, DIOMAR. (2) 

1. 2. UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), 
Departamento de Engenharia Sanitária 
Rua Dr. Getulio Vargas, 2822, bairro Bela Vista, Ibirama, SC, CEP 89.140-000
E-mail: helenne.geissler@udesc.br 
E-mail: mara.ju@hotmail.com

RESUMO
Na região do Alto Vale do Itajaí no Estado de Santa Catarina há forte influência de 
diversas  etnias, entre elas a italiana. Há muitas interfaces, cultura, música, dança, 
gastronomia, artesanato, arquitetura e várias outros. Os imigrantes e descendentes 
falam idioma italiano e dialetos lombardo, veneto, trentino, dentre outros. 
Interessante notar que inclusive as músicas são bastante alegres e de conhecimento 
dos habitantes. 

Dentre os alimentos, o milho é muito consumido na região, seja pelos indígenas e/
ou pelos imigrantes e descendentes italianos em vários municípios da região. O 
ingrediente forma base para produzir polenta e fubá, e está nas receitas de broa, 
curau, pamonha, pão de milho, bolo de fubá, e muitas outras. 

Ainda há muitas atafonas em funcionamentos movimentadas com a água e energias 
dos muitos rios do vale, que produzem polenta e fubá a partir do milho. Há diversas 
granulometrias de subprodutos obtidos da moagem do milho, polenta (grossa a 
média) e fubá (fino). O tipo do milho influencia no tipo de polenta produzida. De 
preferência utiliza-se o milho branco ou o amarelo. Espigas contendo os grãos de 
tons avermelhados não são utilizados para produção deste tipo de alimento. 

Os hábitos alimentares e as muitas festas promovidas no Vale do Itajai demonstram 
a cultura e os saberes populares. Nestas festividades percebem-se aspectos em 
comum de envolvimento da população a música, danças, artesanato e gastronomia 
que remetem aos imigrantes que colonizaram a região. É provável encontrar um 
cardápio servindo galeto com polenta, lasanha, macarronada, queijos e vinhos. 

A polenta consiste essencialmente em uma mistura de farinha de milho, água e sal, 
que é cozida em panela específica semelhante a caldeirão, denominada polenteira. 
A mistura deve ser misturada com paciência e esforço por quem a cozinha visando 
obter produto homogêneo e uniforme. São relevantes, ainda, a sensibilidade culinária 
da cozinheira(o), a intensidade do fogo, dentre outros fatores para que não ocorra 
queima no preparo.

Em época anterior na Europa a polenta era um mingau de trigo ou de aveia. Após 
o contato dos europeus com as Américas e com alimentos cultivados e consumidos 
pelos indígenas do Novo Continente no séculos XV, os grãos foram levados e o milho 
passou a ser cultivado também na Europa.

Diversos autores concordam que os elementos de coesão dos imigrantes e 
descendentes, foram o idioma, o dialeto, as canções e conteúdos simbólicos, 
que remetem também a compositores e músicos, a gastronomia como elemento 
formador da identidade, jogos para entretenimento, e outros. 

O canto popular introduz um contato lúdico com os alimentos, com a gastronomia 
como é o caso da canção “La Bella Polenta”, cuja versão original é em dialeto veneto.

Palavras-chave: imigrantes, legado,gastronomia,patrimônio cultural 
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Música, Polenta, entre outros Aspectos e os Italianos 

Introdução 
Gomes (2018) constatou através de entrevistas, que a cultura italiana é caracteri-
zada por um conjunto de elementos que permanecem como persistentes na vida 
dos descendentes dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX e XX. 
Os aspectos envolvidos na cultura italiana constam de fartura na gastronomia, 
música, idioma e dança. Os descendentes continuam preservando os costumes e 
tradições e, inclusive, perspassam para os seus filhos e netos da cultura italiana. 
É notável que os italianos são percebidos como pessoas que falam e gesticulam 
muito, que possuem sentimentos exuberantes e elevado grau de solidariedade. 

Imigração italiana para o Brasil 
De Boni e Costa (1986, p. 78 e 79) apud Gomes (2018) mostra que a procedência 
dos imigrantes italianos que vieram para o Sul do Brasil era oriunda de venetos em 
sua maior parte, oscilando de 47,68 % para 90 % da totalidade de pessoas. 

A maior parte dos indivíduos era provinda do norte da Itália, que foi a região atin-
gida de modo mais acentuado pela crise econômica em fins do século XIX. A crise 
foi pior no Veneto por volta de 1875 e, portanto, a Provincia del Veneto foi o foco 
que mais contribuiu com a maioria dos imigrantes nesta época. Outros imigrantes 
vieram de Províncias, cujas características eram mistas, a exemplo de Belluno, 
Treviso, Verona, Veneza, Lombardia, Piemonte, Tirol e da Emilia. Também vieram, 
ainda, muitos imigrantes de Trento. 

Para Vitalina Frosi e Ciro Miranda (1975, p.58) apud Gomes (2018) os dialetos dos 
imigrantes eram o Vicentino, Trevisano, Feltrino-belunês, Paduano, Veronês, Vene-
ziano, Rovigito, Bergamasco, Mantuano, Cremonês, Milanês, Bresciano, Varesino, 
Comasco, Paviense, Trentino (Tirolês), Friuliano e Triestiano. 

Gomes (2008) indica que a chegada ao Brasil foi controversa, pois a causa que 
provocou a imigração da Itália e saída da Europa foi a fome. Outros motivos foram 
a falta de terras, falta de empregos, as guerras e os conflitos armados. Por outro 
lado, chegando ao Novo Mundo os imigrantes e descendentes também defron-
taram-se com períodos traumáticos arraigados na memória coletiva, como a es-
cassez e a falta de alimentos, dentre outras dificuldades.

O Vale do Itajaí é reconhecido como Vale Europeu, forma um riquíssimo mosaico 
de culturas diversificadas que coexistem entre si. A região, que é composta por 
quarenta e nove (49) municípios, foi colonizada por imigrantes europeus, dentre 
os quais italianos. Desses quinze municípios (15) integram o Roteiro Nacional de 
Imigração: ‘ transborda de música, de risos, de sabores e odores, entre a brisa fresca 
e o sol brilhante ... essas maravilhas cor, a diversidade e a alegria... ‘ (IPHAN, 2014:16) 

A partir do século XIX vieram colonizar o país imigrantes múltiplas etnias e na-
cionalidades, ampliando, que caracterizam o local e como multiétnico. Dentre os 
falantes do italianos poderiam ser listados imigrantes e descendentes de italianos, 
austríacos, suíços e outros.

De acordo com Piazza (1994) a imigração européia sobretudo nos estados do sul 
do Brasil foi indiscutivelmente exitosa.

É notável que a partir do final do ano de 1874 a imigração italiana tornou-se ma-
joritária. Mais imigrantes vieram, em sua maioria do Tirol austríaco de fala italiana 
e alemã, trazidos, talvez, por novas políticas do governo brasileiro e do estabelec-
imento de contratos. A chegada e adaptação de italianos em meio anteriormente 
colonizado por alemães não foi pacífica: ‘colonos de índole completamente difer-
ente da dos alemães, com que o Dr. Blumenau vinha lidando desde a fundação 
da Colônia, tiroleses e italianos, principalmente estes, deram-lhe incômodos e 
aborrecimentos inúmeros. Era gente mais fogosa, menos paciente, mais exigente, 
apesar de suas condições de existência na Europa serem, talvez, bem piores que a 
dos alemães. Principalmente os italianos, que vinham imbuídos, os mais letrados, 
das idéias liberais que agitavam naqueles dias o seu país, não puderam adap-
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tar-se facilmente ao regime de disciplina, de conformação com as deficiências, 
dificilmente removíveis, e com as necessidades de que a própria administração 
se ressentia. Daí os muitos incidentes havidos entre aqueles colonos e a direção 
colonial, a que aludem os relatórios da época’, (Ferreira da Silva, 1972).

A leva de imigrantes italianos e tiroleses refletiu-se em diversos aspectos; na ar-
quitetura, na religião, nos hábitos alimentares e em todos os outros planos da 
cultura local, formando, em tais áreas, uma mistura muito interessante entre os 
elementos alemães, italianos e tiroleses. Vieram grandes levas de trentinos, de 
imigrantes provindos de Verona, Cremona, Brescia, Treviso, Lombardia e do Vêne-
to e de outras áreas da Península itálica.

Para Richter (1986) um novo fluxo de imigrantes surgiu a partir da criação da So-
ciedade Colonizadora Hanseática e da assinatura do convênio com o Governo de 
Santa Catarina. A Sociedade Colonizadora Hanseática foi formada pela fusão da 
Sociedade Colonizadora de 1849 de Hamburgo com o consórcio das principais 
companhias de navegação da Alemanha e de grandes casas comerciais. 

Houve também por migração interna de italianos de colônias em crise no estado 
de Santa Catarina e dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, (Vieira, 2008).

Para o IPHAN (2007) no estado de Santa Catarina os descendentes de italianos 
somam cerca de 30% da população. A instituição ressalta que alguns pesquisa-
dores consideram sub-quantificados os dados oficiais a respeito da imigração, o 
que implicou em erros.

Colognese (2004) também citado pela autora Badalotti (2014) conclui que a ital-
ianidade constitui identidade em (re)construção permanente e também remete 
a origem do descendente, a sua família, aos seus ancestrais e aos imigrantes, ao 
cultivo de raízes culturais e ao pertencimento. Desse modo, a cultura italiana não é 
uma repetição, mas uma reconstrução no tempo, resgatando, de fato, o passado, 
as memórias e a tudo que está a ela associado. mas evoluindo e atualizando-se de 
modo contínuo. 

Música e Dança
A música é, também, indissociável do idioma e da dança, da gastronomia, da ar-
quitetura e e de toda uma teia de aspectos culturais, que constitui no modo de 
vida La dolce vita dos italianos. uma vez que integra momentos festivos e alegres 
das famílias e das comunidades em analogia permanecem através das gerações. 
A música constitui um aspecto muito marcante na cultura dos imigrantes italianos 
e seus descendentes. 

Bernardi (2018), Alves e Lira (2017) concordam que a canção popular italiana teve 
uma papel vital dentro do processo (i)migratório italiano. Silva (2016) mostra o 
aspecto lúdico.

Bernardi (2018) afirma que as canções tradicionais italianas integram a memória 
tanto oral, quanto escrita trazidas ao Brasil pelos imigrantes e transmitidas a seus 
descendentes através oralidade. As canções, ainda, são cantadas com freqüência, 
o que demonstra o enraizamento da música na cultura italiana após mais de um 
século de imigração.

Os elementos de etnomusicologia demonstram a concepção de cultura como um 
modo de vida. Os temas das músicas italianas cantadas pelos imigrantes e descen-
dentes expressam determinados sentimentos através de canções e de cantá-las 
com muita freqüência. As músicas que mostram traços de vida, o humor, o vinho, 
a comida, a mulher, o amor, a doença, a casa, delineados atarvés de poesia musi-
cada, resgatada e valorizada ao e reviver a vida cotidiana e momentos especiais ao 
cantar. Há canções que indicam feições do comportamento social de uma época, 
colaboram com elementos que remetem a critérios de pertencimento étnico ou 
até de registro de um determinado modo de vida.

O Talian, por exemplo, também pode ser denominado  de vêneto brasileiro, sendo 
a língua gerada pelos diversos modos de falar dos imigrantes italianos no Sul do 
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Brasil. Este modo de comunicação, ainda é falado, escrito e ensinado em algumas 
locais no sul do Brasil.

O referido autor realizou um levantamento em diversos outros municípios do Es-
tado de Santa Catarina acerca de canções atribuídas aos imigrantes italianos e, 
que ainda permanecem na memória, sendo cantadas. A amostragem aleatória 
revelou que os imigrantes e descendentes se lembram e cantam de : Quel Mazzolin 
di fiori (22%); La verginella (21%); Santa Lucia ( 5%); Da l‘Italia noi siamo partiti (15%); 
La bella polenta (11%) (grifo nosso); vide Figura 1, La Gigiota la ga un bambin (4%); 
Mamma mia, dammi cento lire (2%); Sul Castel di Mirabel (2%); Bevé, bevé, compare 
(2%). 

É notável que a canção, que sobressai nas recordações é Quel mazzolin di fiori 
(aquele ramalhete de flores) é um fator de coesão entre descendentes de imi-
grantes italianos. A canção campesina italiana que mostra o desejo, da enamorada 
em oferecer ao homem amado um ramalhete de flores trazido, com todo cuidado 
das montanhas, e o seu choro provocado pelo seu desencanto ao perceber que 
foi trocada por outra mulher.

No Vale do Itajaí a própria Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, PMRO (2018) 
disponibiliza em seu site as músicas típicas italianas, uma delas é La Bella Polenta.

Aldo Francisco Migot (2001, p. 49) apud Gomes (2018) conclui que antigamente 
os italianos e descendentes não dançavam, pois a dança não era muito bem vista 
pelos padres italianos. Cantava-se bastante, mas não dançava-se. Apenas mais 
recentemente os jovens descendentes incorporaram a dança a seus hábitos.

Figura 01 - partitura da música La Bella Polenta, elaborada originalmente em dialeto veneto, 

disponível em : <https://www.partitionsdechansons.com/pdf/11772/Traditionnel-La-bella-polenta.

html>  acesso em 03 de março de 2018
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Gastronomia italiana

Tipos de alimentos utilizados na gastronomia italiana
Gomes (2008) indica que à medida que os imigrantes italianos chegaram parte 
das florestas primárias foram derrubadas para realizar as lavouras de milho, trigo 
e feijão. Plantaram-se os primeiros parreirais de uvas e os primeiros pomares de 
frutas. A terra fértil propiciou o cultivo de muitos cereais. No entanto, percebe-se 
que o milho assumiu a maior área cultivada motivado pelo elevado consumo de 
polenta.  

A culinária dos imigrantes italianos e seus descendentes demonstra a identidade 
étnica na reprodução da sua culinária tão especial, em todos Estados do Sul do 
Brasil, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina e no Paraná e tam-
bém noutras regiões e países. Nas festividades de comunidades italianas encon-
tram-se sopa de Agnolini, massas, polenta, salames, radicci, pães, queijos, doces e 
muitos vinhos, inclusive de produção local. 

Molon (2001b, p. 464-465) descreve que os imigrantes italianos trouxeram do 
Velho Mundo Tortéi, Tortelli di zucca, Raviolli di zucca (pastel cozido de abóbora), 
Taiadella, Tagliatelle, Tagliatella (massa caseira elaborada com farinha de trigo de 
grão duro e ovos), Agnolini ou Capeletti (trouxinha de massa com recheio de fran-
go, carne, presunto, queijo, pão ralado e ovo e cozidos em água ou molho), bigoli 
(massa típica do Vêneto, elaborada com trigo sarraceno ou trigo integral e ovos de 
pato e fabricada por extrusão) e o Spaghetti. (massa elaborada com sêmola de tri-
go e o risotto. Há vários diâmetros (spaghettone, spaghettino, capellini, vermicelli, ver-
micelloni). Nogueira et alia (2018) complementa com pizza, panzerotto, minestrone 
di verdura (sopa de legumes), gnocchi di patate (nhoque de batata), brasato (carne 
de panela com vinho). Dentre os doces mais degustados o grostoli, (orelha de gato) 
sagu e súgolo (pudim de suco de uva) sobressaem. 

Para Nogueira et alia (2018) há outros doces apreciados constam o frittelle di mele 
(doce de maçã), gnocchi di ciocolato (nhoque de chocolate) e outros.  

As massas a priori eram elaboradas, servidas para a apreciação da família aos 
domingos e nos dias em que havia festas, fatos estes que não eram influenciados 
pelo dispêndio de trabalho, mas sim pela escassez de farinha de trigo. 

Apesar de que nem todas as mulheres italianas soubessem originalmente a 
preparar as massas caseiras como o tortéi, agnolini ou capeletti, de modo gradual 
foram aprendendo os saberes familiares e tradicionais e passaram a fazer como 
faziam as suas vizinhas que procediam de outras áreas geográficas situadas na 
Itália. Percebe-se que houve um intercâmbio de saberes gastronômicos entre as 
camponesas que imigraram para o Brasil, vênetas, lombardas e trentinas, além 
de trocas com imigrantes de outras etnias e nativos indígenas, enriquecendo a 
herança cultural aos descendentes. Os laços que unem os imigrantes italianos 
e os descendentes ao Velho Mundo e a Itália ainda permanecem enraizados na 
cultura e como elemento vital na preservação e perpetuação cultural e também 
na coesão social, 

Andreotti e Andreotti (2002) e Mela (2014) mostram que essa gastronomia é uma 
tônica  e ocorre em diversas províncias italianas como o Trentino - Alto Adige, Vêne-
to, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Ligúria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e Calabria, 
dentre outras

Polenta
Um ingrediente com muitas riquezas, base de muitos pratos típicos regionais. 
Com não lembra do milho nas festas juninas que ocorre em vários estados do 
Brasil.Um dos principais ingredientes da região sul é a farinha do milho. Com forte 
influência de etnias alemã, italiana, portuguesa, espanhola misturada com os índi-
os que aqui viviam e cultivavam suas raízes e grãos. 
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A Região Sul teve grande influência étnicas na sua culinária com a chegada dos 
imigrantes que se estabeleceram nos vários estados da região e que se agregaram 
com a culinária indígena. Já que os índios, utilizavam esse cereal como o principal 
ingrediente das culinárias. Houve então o aumento na utilização do ingrediente 
nas receitas, e com a chegada dos imigrantes novos produtos foram incorporados 
aos hábitos alimentares dos brasileiros utilizando o milho como base nas novas 
receitas. 

Hoje no Brasil em várias festas o milho é utilizado como ingrediente principal de 
muitas receitas e é considerado patrimônio histórico cultural imaterial exemplo é 
Patos de Minas que tem a pamonha como um dos patrimônios culturais imateri-
ais. Mas a várias outras receitas como a canjica, cuscuz, polenta, angu, mingaus, 
cremes, variedades de bolos ou simplesmente milho cozido muito consumido nos 
litorais catarinense vendido nas praias que muito agrada o paladar dos frequen-
tadores. E também não podemos esquecer da pipoca que é uma guloseima que 
é vendida em todos os cinemas, praças das cidades e que as pessoas têm como 
habito consumir assistido jogos e filmes. Com a chegada dos Italianos, as massas, 
a polenta e o frango foram integrados ao hábito alimentar regional. Já influência 
alemã ficou restrita às colônias no Interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
O Paraná, por exemplo, apesar da forte influência italiana, conta com uma pre-
sença também significativa da culinária indígena, sobretudo presente na utilização 
de raízes e de grãos. (Azevedo, 2016, p.45).

Na região do Alto Vale do Itajaí no estado de Santa Catarina temos forte influência 
dessas etnias e o milho é muito consumido na região como um ingrediente base 
nas receitas. Muito utilizado para fazer polenta pois temos muitos imigrantes e 
descontentes italianos em vários municípios da região. É muito comum encontrar, 
pamonha, pão de milho, pão de fubá, e muitas outras receitas com milho. Ainda 
hoje temos atafonas aos arredores da região em funcionamentos. Na região do 
nordeste, acontecem muitas festas juninas, onde a base das receitas é o milho, e 
muitas dessas receitas são considerados patrimônios cultural imaterial.

Gomes (2008) mostra que a polenta continua sendo um prato importante na al-
imentação dos italianos imigrados e seus descendentes. A polenta constitui um 
prato típico do colono. A polenta, como um carbohidrato possui elevado teor en-
ergético e fácil diigestão, assumiu um papel sempre presente na base alimentar 
dos imigrantes e descendentes que executavam trabalhos pesados. A polenta era 
preparada e servida em diversas refeições, tanto no café da manhã, quanto no 
almoço e no jantar. Há diversas variações para preparo de polenta; a exemplo da 
polenta sólida cortada com fio, polenta brustolada, assada na chapa do fogão à 
lenha ou no forno, e também a polenta cremosa preparada em panela grosa de 
ferro ; parol ou caiiero ou poleira e a polenta frita. O tipo de grão de milho preferi-
do e o sabor da polenta variam conforme o paladar dos imigrantes italianos e de 
seus descendentes. No Rio Grande do Sul há pessoas, que preferem a polenta 
elaborada com os grãos de milho amarelo. Para Piffar (2006) no bairro de Santa 
felicidade em Curitiba no Estado do Paraná prefere-se a polenta de milho branco.

Ribeiro (2005) descreve que a polenta brustolada era servida no café da manhã, 
juntamente com queijo e salame. No almoço a polenta era elaborada e colocada 
no panàro, que caracteriza uma tábua para colocar e cortar a polenta com um fio, 
ou no taier, tendo como acompanhamento carne de porco grelhada ou refogada, 
galinha ao molho, repolho refogado, fortaia (ovos mexidos com lingüiça e queijo), 
refogado de abóbora e almeirão. O jantar à noite servia-se a polenta brustolada 
ou polenta cremosa ou polenta cozida fumegante acompanhada de ovos fritos, 
queijo, salame e radicci cozido junto a toucinho.

Le Donne, la mamma e la nonna : as mulheres como 
centro da cultura italiana
Gomes (2008) e seus entrevistados concluem suma a importância da mulher, den-
tre tantas inúmeras atribuições de manter de perspassar os hábitos, os costumes 
aos seus filhos e também aos seus netos, para que a cultura se propague através 
do tempo e das gerações. Diversos autores concordam com esta visão, dentre eles 
Julia Scarano (1996, p. 559) que sintetiza  o papel central feminino na manutenção 
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da cultura italiana : “ cabe a dona de casa a tarefa de manter as tradições e os cos-
tumes, impedindo que sejam completamente esquecidos. A comida será um dos aspec-
tos mais característicos e aglutinadores [...] o fato de constituírem um grupo familiar 
possibilitava a manutenção de pratos tradicionais [...] “, (Scarano,1996, p. 559).Nesse 
contexto a família é o centro de tudo e do sistema de sociedade estruturada, in-
clusive de relações interpessoais, exercendo um papel vital na transmissão dos 
saberes e dos conhecimentos ancestrais e tradicionais e da cultura.

Ari Pedro Otto (1996, p. 617) concorda e destaca : “ a própria família, em razão 
de suas características, se constitui como unidade reprodutora do grupo étnico onde 
especialmente la mamma e la nonna assumem a condição de guardiãs simbólicas de 
identidade étnica. ... a família  tornou-se um fator vital para identidade étnica e para 
coesão. Muito embora cada membro da família tenha um papel importante, a mamma 
(mãe) e a nonna (avó) constituem as centralidades da estrutura, tanto da reprodução 
social e cultural.” , (Otto,1996, p. 617).

Ficha Técnica e receita elaboradas por: Diomar Caetano. (Mara)

Tradução para Italiano  Professora Helenne Jungblut Geissler
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Tradução para o idioma italiano

Figura 02- milho branco e milho branco cultivados para produção de dois tipos de polenta. fonte 

da foto: Helenne Jungblut Geissler
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Figura 03- polenta de milho servida com diversos tipos de queijos, salame, ovo frito e vinho.

fonte da foto: Mara Caetano

Arquitetura 
Diversos autores concordam que no Brasil os imigrantes italianos foram aloca-
dos no século XIX e XX em terras não-aproveitáveis para pecuária e agricultura do 
tipo monocultura em grandes propriedades, ou plantation. sendo assim, foram as-
sentados em regiões ocupadas por remanescentes florestais. Dentre as diversas 
etnias percebe-se que aqueles cujo idioma fosse o italiano foram assentados em 
regiões declivosas e em alguns casos topos de morros. As glebas foram dispostas 
em linhas ou travessões.

Bertussi (1997) Bertussi (1996) e Bertussi (1983) aponta que o Ciclo da Prosperi-
dade Italiano ocorreu no período compreendido entre 1875 a 1950.

Para Weimer (1987) e Posenato (1982), (1983), (1989), (1997) a priori na Itália casa 
forma volume único, abrangendo cozinha, casa de dormir, estábulo, paiol e celeiro. 
O lote, quando existia, era pequeno e destinava-se a exploração vil do camponês. 
No Brasil houve distanciamento entre casa e dejmais atividades, em função de 
critérios de higiene e de segurança. O lote amplo era adquirido a preço baixo, ten-
do os colonos 2 anos para pagar a dívida sem juros. Na primeira instalação ocorria 
o cultivo de videira (uvas) depois eram organizadas outras atividades. 

O destaque é a casa com cantina. Em momento posterior houve após separação 
da cozinha e do quarto. A casa era implantada normalmente em encosta e fazia 
uso dos materiais encontrados no entorno. 

No pavimento inferior, ou seja, havia a cantina que era o local de reunião da 
família. É relevante lembrar que entre 1875 e 1950 as famílias, na maioria, tinham 
14 a 15 filhos. Na cantina havia o local para guardar os as geléias e compotas, os 
varais de queijo, copa, salame e toucinho, carnes defumadas e conservadas em 
banha.

Além deste volume principal havia o estábulo, chiqueiro, paióis, tanque, latrina, 
horta, forno, parreiral e roça.

A indústria doméstica tinha como espinha dorsal colonial processar a colheita das 
lavouras e realizar a produção e guardá-las para ser consumidas e/ou comercial-
izadas ao longo do ano fazer. Estes modos de fazer ocorriam com o plantio de 
milho, arroz e trigo e armazenamento e secagem dos grãos, moagem para trans-
formação em polenta e fubá, pão, e outros produtos e na produção e envase de 
suco de uva e de vinho. 

Também segue a lógica as criações de animais, aves, suínos, bovinos, e outros. Or-
denha das vacas, consumo e venda de leite, produção de nata e manteiga e que-
ijos. Após o abate havia a produção de copa, salame e toucinho e de defumados. 
Na cantina havia o local para varais de queijo, copa, salame, linguiças, toucinho, e 
outros. Havia também o apiário para obtenção de geléia real, mel, própolis e cera.
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No pavimento térreo  da casa de dormir havia o Saloto e dois dormitórios, ou seja 
havia três quartos. Outra característica marcante é a despensa com escada para o 
sótão ou Ballafoio, utilizado para guardar grãos e como depósito e para guardar o 
feno. O Saloto era ambiente mais formal e mais requintado, comparando-se com 
os demais compartimentos das casas, que eram mais simples. O salão era utiliza-
do para refeições em festas ou dias santos.

A arquitetura dos imigrantes italianos e seus descendentes demonstram a im-
portância da simetria, na qual prevalecem os cheios sobre os vazios. Nota-se que 
houve auto produção de materiais durante longo período temporal. Utilizava-se 
muito a madeira e a cantaria ou alvenaria de pedras in natura, como por exemplo 
o basalto. Mais tarde, a alvenaria de tijolos e as construções em madeira rece-
beram gradual influência alemã. A cobertura era formada por Scandole, ou seja, 
por tábuas em lascas retangulares, com 50 a 60cm de comprimento e 20 cm de 
largura e 1,5cm espessura. Gradualmente foi sendo substituída depois por outros 
materiais em razão do clima. 

Nas janelas ha marcos e vergas em madeira, visando manter a estabilidade das 
pedras. As vedações em taipal eram produzidas como o usual. As portas podem 
ser encontradas em madeira ou em grades de ferro. Como ferragens utilizava-se 
couro cru, leme, cachimbo e a borboleta em ferro batido. Quando não era encon-
trada fonte de água corrente nas proximidades, perfurava-se poço para obtenção 
de água potável. Há presença de latrina.

O ambiente de preparo e cocção de alimentos remete a conotação de reunião da 
família em torno do fogo e do calor e dos alimentos como um lugar que remete ao 
afeto “La Cucina é il cuore della casa”, ou seja a cozinha é o coração da casa. Logo, 
cozinhar é  uma atividade vista como forma de amar as pessoas. Nota-se, neste 
contexto, a evolução dos fogões, ou Foccolaro, Focoler, Larin, passou de fogões e 
fornos a lenha construídos em alvenaria de tijolos, passando pelo fogão a lenha 
metálico  ao fogão a gás. As lareiras, os fogões e os fornos já eram utilizados na Eu-
ropa, de onde vieram os imigrantes italianos, como fonte de calor no inverno rig-

oroso. Este símbolo repete-se no Brasil, permanecendo como elemento de coesão 
cultural entre os imigrantes e seus descendentes. Na cozinha ocorre também a pia 
para as tarefas de lavar as louças e panelas, ou seja, Cecier, Combarim.

Quanto a construção em si percebe-se a evolução da cantaria ou alvenaria em de 
pedras para pedras talhadas com regularidade. É notável a presença de arcos. A 
alvenaria de tijolos ocorre utilizando argamassa de barro e cal, juntamente a palha 
arroz ou de trigo. A vitivinicultura aparece materializada em termos construtivos 
em ambientes como a adega subterrânea e no porão. Os elementos diferenciados, 
que não existiam na Europa e que aparecem no Brasil, devido ao clima e por fusão 
a cultura lusa, dentre outras são a varanda e o alpendre. O pombal, o chiqueiro e o  
galinheiro e são separados da casa. Há depósitos, oficinas e cisternas;

A segunda guerra mundial é importante, neste contexto, por constituir-se em 
um momento delicado a partir do qual e, também, provocados medidas gover-
namentais incidiram em impacto sobre os diversos aspectos da cultura dos imi-
grantes e seus descendentes, idioma, arquitetura, dentre outros elementos e fa-
tores passando a gerar uma tentativa de provocar a decadência e aculturação 
dos imigrantes italianos, e outros e seus descendentes no Brasil. Apesar de todos 
os reveses os imigrantes e seus descendentes continuam a preservar a cultura 
de origem e a assegurar a perpetuação para a gerações futuras. Estes fatos, são, 
inclusive, muito benéficos em termos de renda com atividades ligadas ao turismo.

Lazer: filòs, artesanato e jogos
Nogueira at alia (2018) descreve os filos como sendo reunião de famílias e amigos 
na qual os homens cantavam e jogavam mora ou bocha e as mulheres dedica-
vam-se a fazer objetos artesanais, alguns com palha de trigo e as crianças ocu-
pavam-se com atividades lúdica, brincando. A fartura da alimentação era um dos 
pontos altos desses encontros.
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Figura 04 - autoras do artigo na propriedade rural da família Hajek, e na Atafona movida com 

a energia da água do rio Sellin. A moagem produz a polenta de milho e o fubá no município de 

Ibirama, Vale do Itajaí, situado no Estado de Santa Catarina. foto: Alana Mazzi

Polenta
A cultura italiana é formada por bens imateriais e materiais. O idioma, hábitos, dos 
costumes, do modo de ser e de viver a vida com alegria e externando sentimentos, 
do idioma, dos dialetos, da gastronomia, da arquitetura, da reunião da família e 
amigos, das atividades lúdicas e recreativas, dos jogos e do artesanato. A cultura 
forma a identidade e o senso de pertencimento dos imigrantes e descendentes, 
sendo reconstruída no tempo.
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RESUMO
O resumo tem por objetivo o uso da fotogrametria digital terrestre a curta distância 
para o levantamento e documentação de edifícações.

Adaptaram-se as metodologias do Laboratório de Preservação do Patrimônio 
(PAT) da UDESC, as quais provêm de parceria com a Universidade de Valladolid na 
Espanha, equipamentos e software disponíveis. 

Complementam-se os métodos de levantamento tradicional (à trena), que impõe 
desafios para elaborar levantamentos de edificações históricas. 

Os métodos consistem em revisão bibliográfica, análise e planejamento, contatos 
com a população, busca de parcerias, levantamento fotogramétrico, documentação 
gráfica e análise dos resultados. 

A revisão teórica incluiu análise teórica e documental. A análise e planejamento 
delimita a área da poligonal contendo edificações a ser levantada e entorno, visando 
identificar a técnica fotogramétrica ideal e gerar o plano para tomadas fotográficas. 
O levantamento da edificação foi prevê processo para adquirir dados e imagens, 
tomadas fotográfica da edificação, além de levantamento de medidas de referência. 

A etapa da documentação gráfica prevê processamento dos dados obtidos, correção 
de imagens por método fotogramétrico, a vetorização de imagens e a geração de 
desenhos e documentações de registro. A análise dos resultados produzirá resultados 
da composição das etapas anteriores, e dificuldades encontradas.  

O processo de levantamento de uma edificação de interesse histórico útil a 
documentação e desenho preciso do patrimônio edificado. A altura da edificação e a 
quantidade de detalhes e ornamentos podem inviabilizar a medição manual e gerar 
resultados errôneos. 

O método previstó é a monorestituição digital, o mais prático, rápido e preciso. A 
restituição do objeto ocorre com uma fotografia e realocação de pixels. O software 
ASRix 2.0m corrigirá deformações da foto convertendo-a para imagem plana, 
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utilizando marcação de polígono e medidas de referência obtidas de forma manual. 

A altura da edificação foi detectada com fotografia e software SketchUp 2015 e o 
comando “adaptar à foto” para definir os eixos da foto que perspectivada e obter 
modelo em escala e inserção das medidas horizontais da edificação.

Finda a correção adequada das fotografias obtem-se medidas para o desenho, 
através do do software Autodesk AutoCAD 2015 para vetorização. As imagens 
tratadas são desenhadas por cima das feições dos ornamentos, esquadrias e demais 
detalhes relevantes produzindo-se desenho com alto grau de precisão e detalhamento 
de fachadas.

O estudo prevê realizar levantamentos em municípios do Estado de Santa Catarina. 
Muitas das poligonais são paisagens culturais e conjuntos históricos preservados, 
colonizados por imigrantes de diversas etnias e são habitadas pelos seus 
descendentes.

Palavras-chave: imigrantes, legado, fotogrametria, bens culturais.

Introdução
Conforme Heidtmann at alia (2017a, 2017b, 2017c) os bens culturais integram a 
identidade e a singularidade municipal. A preservação depende da documentação 
que instrumentalize e seja suporte para a decisão nos processos e que a posteriori 
possa ser utilizada em projetos de restauro e para intervir e realizar manutenção. 

A obtenção de detalhes minunciosos das edificações e dados de altura, inclusive, 
dados de locais onde o acesso é dificultado torna-se um fator complicador nos 
levantamentos. A utilização de trena manual leva a morosidade do trabalho e ex-
igem a participação de grande quantidade de estudantes simultaneamente para 
serem executados e muitas idas e vindas a campo visando conferir dados e sanar 
incongruências. Os levantamentos podem se tornar perigosos onde as edificações 
possuem risco de desmoronamento ou contaminação, podendo ocorrer um grau 
expressivo de incertezas e os levantamentos tornarem-se incompletos e impreci-
sos. 

A proposta de trabalho dos autores é utilizar a Fotogrametria Digital para ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão, e realizar documentação de arquitetura 
enxaimel construída pelos imigrantes europeus no século XIX e XX no município 
de Ibirama, situado no Vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Geissler (2016) e Geissler (2017) detectou através de entrevistas realizadas com a 
população que possam existir duzentas edificações, cujo sistema construtivo seja 
o enxaimel. Já foram realizados até o momento registro de quarenta e cinco casas 
e levantamentos com trena e restituição de dez edificações. 

A Fotogrametria Digital pode atuar no desenvolvimento de levantamentos mais 
precisos e na redução do dispêndio de tempo e gastos na medição com trena.  
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Fotogrametria
De acordo com Loch et al (1998) a Fotogrametria consiste na “ciência e a tecnologia 
de obter informações seguras acerca de objetos físicos e do meio ambiente, através de 
processos de registro, medição e interpretação das imagens fotográficas”.              Fryer 
(1996) conceitua fotogrametria como conjunto formado por ciência e arte, o que 
inclui implicações inerente às leis matemáticas, físicas e químicas e da arte devido 
à variação de resultados produzidos pela sensibilidade do fotogrametrista.  

Miranda (2004) mostra que há diversas vantagens da Fotogrametria comparan-
do-se a outros métodos para aquisição de dados em campo: melhora da precisão; 
informações mais completas da edificação; redução de custos; redução de dispên-
dio de tempo em trabalhos de campo. O método favorece a diminuição de idas e 
vindas a campo para obter e conferir dados, o que é uma rotina constante nos le-
vantamentos tradicionais com trena.  A Fotogrametria substitui medição em cam-
po por medição através das imagens e é classificada em Fotogrametria Terrestre 
ou Fotogrametria Área ou Aerofotogrametria. Na Fotogrametria Área ou Aerofoto-
grametria as imagens obtidas por câmaras embarcadas em aeronaves adaptadas 
para essa finalidade e cujo eixo ótico da câmara está na vertical. Na Fotogrametria 
Terrestre as fotografias são registradas a partir de estações fixas e cujas posições 
sobre o terreno supõe que o eixo ótico da câmara na horizontal.

Fotogrametria a curta distância
Conforme Miranda (2004) a fotogrametria a curta distância pode ser dividida em 
fotogrametria a curta distância área e terrestre. A literatura indica pode ser con-
siderada a fotogrametria a curta distância, quando à distância câmara-objeto não 
exceder 100 m na terrestre e 1.000 metros de altura de vôo na área.

Para Kraus (1993) a fotogrametria a curta distância aplica-se quando o objeto 
estiver estar entre 1m a 100m da câmara. Por outro lado, para Atkinson (1996) 

aplica-se quando a extensão do objeto for menor que 100m e as câmaras forem 
posicionadas nas proximidades do objeto. 

Coelho (2000) coomplementa que fotogrametria a curta distância denomina-se, 
inclusive, fotogrametria terrestre. Na acepção de Loch (1994) o fato da fotografia 
ser obtida a partir de ponto da superfície terrestre, fotogrametria terrestre e foto-
grametria à curta distância constituem sinônimos. 

Para Kraus (1993) as fotografias terrestres a longas distâncias podem ser aplica-
das apenas em casos especiais como em medições topográficas em expedições e 
pesquisas glaciais. 

Westphal (1999) define que a fotogrametria a curta distância aplica-se quando a 
distância entre a câmara e o objeto, não exceder os 300 metros para fotograme-
tria terrestre e 1.000 metros para fotogrametria aérea. 

Coelho (2000) menciona que ainda há outro critério de classificação a convergên-
cia dos eixos ópticos, que substitui o paralelismo. O foco não é ocorre no infinito.   
Yanaga (2006) constatou em sua pesquisa a associação de características à foto-
grametria a curta distância: obtenção de imagens ao redor do objeto, que o eixo 
das câmeras podem ser convergentes, obtenção das fotografias de estações fixas 
e a priori em posições determinadas sobre o terreno e obedecendo distância máx-
ima de 300 metros entre o posicionamento da câmera e do objeto.

Para Kraus (1993), as aplicações mais relevantes da fotogrametria a curta distância 
consistem em: medições em edifícios antigos visando a documentação e avaliação 
de estado de conservação; restauro de documentos históricos; medições realizada 
em escavações arqueológicas; medições de seres vivos (biofotogrametria); perícia 
criminal; aplicação industrial para desenvolver desenho automobilístico, controle 
na produção industrial ou na montagem.  

Coelho (2000) mostra que as técnicas de fotogrametria à curta distância atuan-
do em conjunto a novas tecnologias de imagens digitais constituem ferramentas 
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poderosas para documentar e descrever objetos. Há uma infinidade de aplicações 
nesse campo do conhecimento. As metodologias e para aplicar e desenvolver em 
cada situação são bastantes específicas, dependendo de análises, planejamento e 
desenvolvidas em cada caso, através da análise e controle de variáveis envolvidas.

Yanaga (2006) relata que a Fotogrametria terrestre e a Fotogrametria à curta 
distância viabilizam, inclusive, atuar na restituição e recuperação de edificações 
por meio de fotos antigas, ainda que obtidas sem nenhuma precisão métrica. Uma 
das vantagens é de que em diversas situações, a fotografia antiga pode ser a única 
fonte disponível de dados sobre uma determinada edificação que foi destruída. 

A mesma autora enumerou as aplicações para a Fotogrametria terrestre à curta 
distância, de acordo com a Sociedade Americana de Fotogrametria e Sensoria-
mento Remoto (ASPRS), destacamos a análise detalhada de fachadas de prédios, 
visando a recuperação de estruturas ou trabalhos de arquitetura; obtenção de 
dados em locais com difícil acesso e aplicações a florestas, dentre outros aspectos. 

Atkinson (1996) ressalta que o uso da técnica fotogramétrica é maior na repre-
sentação de fachadas ou levantamento de edificações e estruturas históricas. Em 
geral o produto gerado é a linha de desenho delimitando a forma arquitetural e 
envolve equipe multiprofissional para o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
em restauração e conservação. O produto também é muito requisitado para fi-
nalidades comerciais, reforma de edificações em que não haja grande interesse 
histórico, registro de fachadas e interiores de edificações e estruturas históricas 
relevantes. O produto fotogramétrico deveria ser requisito imprescindível em to-
dos projetos relacionado a edificações existentes ou monumentos. Incorre-se em 
erro menosprezar a enorme complexidade e deve haver o suporte adequado à 
tomada de decisão escolha para realizar trabalhos de conservação de edificações. 
A fotogrametria incontextavelmente atua na economia de custo e de tempo gasto 
em levantamentos, sendo eficaz para fins de pesquisa e registro. 

Para Yanaga (2006) o levantamento e registro precisos do patrimônio cultural são 
essenciais para: “a) acumular conhecimento e propiciar compreensão da herança cul-

tural e sua progressão; b) ajudar a manutenção e a preservação do patrimônio de 
modo fiel a seu aspecto físico, material, construtivo e significado histórico e cultural; c) 
possibilitar controle embasado de modificações.  Estes levantamentos e registros, bem 
organizados, do patrimônio cultural, utilizando padrões internacionalmente aceitos 
de metodologia, devem ocorrer: a.1)  ao compilar inventário de patrimônio regional 
ou local; b.1)  ao efetuar pesquisa acadêmica; c.1)  ao planejar quaisquer trabalhos 
de restauro, de modificação ou de outra intervenção, assim como ao concluir tais tra-
balhos; d.1)  ao planejar demolição, destruição ou abandono total ou parcial; e.1)  ao 
surgirem evidências de sua história, durante os trabalhos de reparo, de alteração ou 
de demolição; f.1)  ao surgir ameaça de dano ao patrimônio, por fenômenos naturais 
ou atividades humanas;  g.1)  ao ocorrer dano, por acidentes ou imprevistos.” (Yanaga, 
p. 43, 2006).  

A documentação científica e de registro, através da fotogrametria a curta distân-
cia, na documentação de monumentos e sítios arquitetônicos, entre outros aten-
dendo a Resolução nº 2  ICOMOS / CIPA – 15.out.87, para gerar cadastros foto-
gramétricos e complemento do trabalho de inventário patrimonial atendendo às 
recomendações internacionais.   

Fotogrametria Digital
Kraus (1993) conceitua Fotogrametria digital como utilização de sistemas com-
putacionais para processar informações da restituição fotogramétrica das ima-
gens através de automatização do processo com câmara digital e armazenamen-
to de imagens em computadores sob forma de pixels. Kuo (2010), Coelho (2000) 
complementam que a Fotogrametria Digital favorece medições por meio de fo-
tografias, possibilita obter diversos tipos de informações, a exemplo de geometria, 
dimensões, cores e texturas, com suporte de critério de fidedignidade, precisão, 
velocidade, flexibilidade e custo reduzido.

Heidtmann at alia (2017a, 2017b, 2017c) percebem a restituição digital constitui um 
método bastante eficiente para documentar o patrimônio edificado. Os procedi-
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mentos do levantamento são mais seguros e consistentes gerando profusão de 
resultados gráficos; desenhos ortogonais a modelos tridimensionais texturizados.  
De acordo com Groetelaars (2004) o processo de levantamento visa representar 
com precisão os elementos significativos, os quais são indispensáveis e essencial-
mente necessários para caracterizar e reconhecer a edificação. Heidtmann et alia 
(2017a) afirmam que a Fotogrametria complementa os levantamentos tradicionais 
com trena não suplanta, mas facilita a obtenção de dados e vantagens e favorece 
o melhoramento dos resultados finais. 

Retificação de fotografias  
Simon (2000) conceitua que a retificação de uma fotografia implica em projetá-la, 
conforme o próprio feixe perspectivo, em um plano horizontal de referência. A 
tarefa de retificar as fotografias originam-se do fato que a superfície fotografada 
não constitui um plano, somado ao eixo principal da câmera não estar na vertical 
e pela distância exata entre a câmera fotográfica e o objeto ser desconhecida. 

O produto gerado pelo processo denominado retificação diferencial é a ortofoto, 
na qual eliminam-se os deslocamentos provocados na imagem pela inclinação da 
fotografia e por variações no relevo da superfície sendo fotografada. Na ortofoto 
as imagens dos objetos são ocorrem em sistema de projeção ortogonal. Por outro 
lado, numa fotografia comum o sistema de projeção central é cônico. O centro 
perspectivo de uma ortofoto é deslocado para o infinito, logo todos os raios pro-
jetantes tornam-se paralelos entre sim e mantem a posição ortográfica real.

Caso uma fachada tenha dimensões muito grandes para uma fotogarfia, a retifi-
cação será realizada peça a peça, gerando-se resultados das imagens sob forma 
de mosaico. Em geral, utilizam-se pontos de controle para determinar coeficientes 
para a transformação projetiva.

A produção de ortofotos ou mapas vetoriais das fachadas das edificações permite 
obter inteiramente todos os detalhes geométricos.

Técnicas Fotogramétricas de Retificação
Yanaga (2006) indica que há uma classificação do tipo de técnica fotogramétrica 
a utilizar. Isso depende da quantidade de fotografias realizadas ou disponíveis de 
um objeto, podendo ser uma, duas ou diversas fotografias do objeto de interesse. 
Os processos são conhecidos como: a) monorestituição; b) estereorestituição ou 
c) restituição a partir de várias fotografias.

Método
A metodologia prevista para utilizar no projeto consta nos trabalhos de Heidtmann 
et alia (2017a) que recomendam a Revisão Bibliográfica, Análise e Planejamento, 
Levantamento Fotogramétrico, Documentação Gráfica e Análise dos Resultados. 
Primeiramente procede-se a análise teórica exploratória e documental. 

Efetua-se a análise da edificação e o planejamento de atividades. As análises inici-
ais compõe uma avaliação da  edificação em si, na qual ocorrerá o levantamento e 
o entorno imediato identificando a técnica fotogramétrica a empregar e planejar 
de modo adequado as tomadas fotográficas. O levantamento propriamente dito 
consiste na aquisição de dados e imagens, tomada fotográfica da edificação e le-
vantamento de medidas referenciais. A documentação gráfica ocorre mediante o 
processamento dos dados e inclui a correção geométrica das imagens, vetorização 
e a graficação de desenhos e documentos e registros. Obtem-se por fim a análise 
dos resultados do processo, verificam-se as dificuldades e geram-se resultados e 
publicações acerca do desempenho dos métodos de medição, como a Fotograme-
tria digital levantamentos e para respaldo à preservação do patrimônio edificado. 

Área de estudos 
Ibirama é um município que situa-se na região Sul do Brasil, no Estado de Santa 
Catarina. Situado no Vale do Itajaí o município já foi distrito de Blumenau. En-
contra-se a latitude 27º03’25” Sul e a longitude 49º31’04” Oeste, altitude de 150 
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metros. A área municipal é de 246,71 km². A população estimada é de 18.097 ha-
bitantes.  

O patrimônio cultural material em Ibirama é formado por edificações construídas 
por imigrantes europeus e seus descendentes no século XIX e XX. Há obras de ar-
quitetura e de engenharia, como ponte de aço de estrada de ferro construída pela 
Companhia colonizadora alemã. O foco deste artigo são as edificações cujo siste-
ma construtivo seja o enxaimel. Há elementos urbanos e rurais, pois há diversos 
exemplares, que encontram-se nos minifúndios. Ambos formam a paisagem cul-
tural. As dificuldades consistem em falhas no processo de documentação provoca-
das por falta ou lacunas inexistência em dados e desatualização nas informações. 
O método utilizado em Ibirama para a realizar os levantamentos e documentação 
no Programa de Extensão Universitária “Paisagem Cultural” e de atividades de en-
sino e pesquisa é o método tradicional, ou medição direta, realizada com trena e 
de modo manual.

Fig. 1 – Situação de Ibirama, (elaboração: Ana Flávia Costa e Guilherme Censi, 2017)

O termo enxaimel remete ao idioma alto alemão antigo e a palavra Vach. O siste-
ma construtivo é milenar e sua origem associa-se às construções que utilizavam 

com toras e troncos de árvores. No passado remoto as ferramentas usadas pelos 
artesãos eram muito rudimentares. De fato, o enxó, é uma dessas ferramentas. A 
estrutura enxaimel em madeira visava suportar grandes carregamentos. A origem 
desse tipo de edificações enxaimel estão interligadas aos sítios de palafitas do 
período Neolítico na Europa, sendo datadas de 4.300 a.C. a 800 a.C., dentre outros 
sítios encontrados noutros continentes. 

Weimer (2005, pg 66) demonstra que Fachwerk ou Fachwerkbau no idioma alemão 
define as construções em prateleiras. O sistema construtivo enxaimel caracteriza 
peças encaixadas, as quais compõe estrutura complexa. A estrutura é formada 
por uma trama de madeira constituída por peças horizontais, verticais e inclina-
das. Desses elementos constroem-se paredes estruturadas e encaixadas entre si. 
Os quadros ou tramos são preenchido com diversos materiais, a vedação ser em 
taipa, tijolos, adobe ou pedra.

Wittmann (2016) define Fachwerk como treliça., cujo sistema é composto por con-
junto de parede construída com estrutura de caibros, que recebe preenchmento 
com material que é formado por entrelaçado de madeira e barro. É notável que 
tipo de estrutura não há pregos metálicos, mas pinos de madeira ou Holznägeln. 

No sistema construtivo enxaimel a estrutura em madeira é independente e pode 
ser desmontada e reconstruída em outro lugar. Há vários tipos de marcações. 
A mais usada no Vale do Itajaí são os algarismos romanos entalhados em baixo 
relevo. A origem dessas marcas identificadoras das peças remete aos etruscos.

As casas enxaimel foram edificadas pelos imigrantes europeus, de diversas et-
nias e nacionalidades, os quais foram trazidos pela “Kolonisations-Verein von 1849 
in Hamburg“, a posteriori, “Hanseatische Kolonisations-Gesellschaft ou Südamerikan-
ische Kolonisations-Gesellschaft”. Tais imigrantes e descendentes estabeleceram-se 
no local formando um rico caldeirão cultural.

Weimer (1977, p. 56) conclui que passados tantos séculos, o enxaimel persiste 
como estrutura muito bem resolvida, com proporções harmônicas e escala huma-
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na adequada. Oliveira (2011) complementa que a preservação do sistema constru-
tivo enxaimel continua a contribui para o fortalecimento da identidade, cultura e 
turismo.

Percebe-se que ainda existem carpinteiros no Vale do Itajaí, no município de  Ibira-
ma, a exemplo do Sr. Adilson Adam e em Blumenau, o Sr. Paulo Volles, Sra. Gisele 
Diehl, dentre outros, que atuam em empresa própria, a qual recebeu o Prêmio 
Rodrigo Melo Franco de Andrade em 2015 e detêm domínio dos saberes antigos 
para realizar a restauração e construção em enxaimel. 

Os saberes tradicionais são muito relevantes, pois favorecem a preservação e a 
manutenção das edificações. Além disso, é indispensável que não apenas as casas 
enxaimel sejam preservadas como legado para as futuras gerações, mas também 
que o ofício da carpintaria continue a ser seguido e aprendido por outros indivídu-
os mais novos.

O artigo abrange o método de monorestituição fotogramétrica para medir edi-
ficações enxaimel. Utiliza-se o aporte de conhecimentos obtidos pelos parceiros 
dos projetos através do Prof. Douglas Emerson Deicke Heidtmann Jr. e do Labo-
ratório de Patrimônio (LabPAT), graduanda do curso de  Arquitetura e Urbanismo 
Gabriela Linhares da Silva, que realizou estudos no Laboratório de Fotogrametria 
Arquitetônica da Universidade de Valladolid, na Espanha e demais dos recursos 
encontrados nos centros CERES e do Prof. Veraldo Liesenberg do CAV da UDESC.  

Monorestituição
Para Yanaga (2006) a monorestituição supõe que a solução do problema ocorra 
em uma fotografia, sendo preciso o conhecimento de informações sobre aspectos 
da geometria do objeto. Os itens essenciais do processo são o o posicionamento 
da câmara, o eixo ótico da câmara perpendicular e oblíquo ao objeto.

Heidtmann at alia (2017a, 2017b, 2017c) utilizaram como método em seus tra-
balhos a Monorestituição Digital, recomendada por Groetelaars (2008). O méto-

do abrange a restituição de objetos por meio de uma única fotografia. A seleção 
do mpetodo ocorreu em virtude da edificação apresentar obstáculos no entorno 
próximo e inviabilização da toma correta de fotografias para gerar modelo tri-
dimensional adequado e ortofachada precisa. A monorestituição foi usada para 
realizar o levantamento de ornamentos, esquadrias e demais detalhes, como 
porções inacessíveis da edificação e averiguar a altura. 

Heidtmann at alia (2017a, 2017b, 2017c) concluiram, no entanto, que todas as fo-
tografias revelaram pequenas distorções após receberem tratamento. O processo 
de retificação no qual as fotografias são submetidas consiste na transformação 
de imagens de superfícies planas que estão perspectivadas em projeções ortogo-
nais, o que implica em realocar os pixels das imagens, transformando-as. A mon-
oretificação precisa utilizar, no mínimo, quatro pontos contendo medidas reais 
conhecidas para marcar um plano de referência. É possível que haja distorção 
em trechos externos ao polígono demarcado e em elementos de profundidade. O 
incremento de precisão só é viável procedendo-se ao método de monorestituição 
por partes, retificando e vetorizando todas as fotos contendo diversos elementos 
em separado e juntando-os a posteriori, visando produizir um desenho final real. 
Outros itens indispensáveis e da maior importância no processo são a calibração 
da câmera a utilizar no levantamento e a verificação das medidas nas imagens 
retificadas.

Análise e planejamento
Heidtmann at alia (2017a, 2017b, 2017c) com suporte nos estudos de  Groetelaars 
(2008) percebem que a realização correta do levantamento fotográfico depende 
de análise prévia da edificação e do entorno visando escolher o método foto-
gramétrico mais pertinente para a situação. A quantidade, qualidade e precisão 
das informações estão indissociavelmente conectadas à tomada de fotos e tam-
bém à resolução das imagens. Um resultado final melhor depende de decisões 
acertadas no planejamento do levantamento. 
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O planejamento inclui o levantamento de duas edificações em sistema construtivo 
enxaimel neste trabalho, que encontram-se no campus universitário da UDESC no 
município de Ibirama. No entorno há árvores de diversos portes e arbustos em 
alguns locais, o que pode causar sombreamento, reduzir a visão e e constituir ob-
stáculo para as fotos. O espaço é reduzido para efetuar a tomada fotográfica com 
a distância requerida entre cada ponto. Há também cercas que podem obstruir a 
tomada de fotos. 

Planeja-se utilizar o método da monorestituição a partir de várias fotografias, se-
lecionar pontos específicos para a tomada fotográfica para registrar os feições 
a serem desenhadas, com o cuidado de tomaras fotografias na proximidade do 
eixo ortogonal da fachada. O modelo de câmera a ser utilizado é Nikon Coolpix L 
330 com resolução de 20.2 megapixels. Outros equipamentos são trenas manuais 
metálica de 10m e trena fita com 20m de comprimento e trena a laser para realiza 
o levantamento de medição obtendo medidas de referência para o processo de 
retificação.

Levantamento Fotogramétrico
Heidtmann at alia (2017a, 2017b, 2017c) descrevem que o levantamento foto-
gramétrico propriamente dito constitui o trabalho de campo, abrangendo a re-
alização da tomada fotográfica que será planejada antecipadamente e o levan-
tamento com trena manual para obter medidas de referência. Neste processo é 
imprescindível realizar o registro de todas as partes da edificação, a exemplo das 
vistas inteiras das fachadas, ornamentos, esquadrias, topografia e demais detal-
hes. O número de fotografias é proporcional ao êxito da restituição em laboratório. 
Sendo assim, quanto mais fotos, menos necessidade de idas e vindas ao local do 
levantamento. este aspecto é muito relevante em situações em que o acesso à 
edificação é dificil ou há restrições. Reduz-se o tempo gasto no levantamento, e o 
profissional pode dedicar-se a projetos, dentre outras atividades. 

Os mesmos autores relatam que há outros critérios que interferem na sobre a 
qualidade dos levantamentos e que merecem ser considerados, o que é o caso do 
fator climático. Dias com muita insolação não favorecem as imagens, pois geram 
sombras na edificação. Aconselham utilizar tripé nas tomadas para assegurar 
mais precisão nas fotografias.  Tendo em vista que a a monorestituição atua com 
fotografias individuais, não foi considerado no processo a relação entre a distân-
cia de pontos na tomada fotográfica, tampouco a proporção da distância entre o 
objeto e a câmera, pois na proximidade de cercas não há distanciamento sufici-
ente no entorno da casa para as tomadas fotos. As árvores, arbustos e vegetação 
constituem outros obstáculos da visualização inteira das fachadas. 

Partindo da metodologia utilizada por aqueles autores estima-se fotografar as 
partes necessárias, considerar os melhores ângulos para realizar o processo de 
retificação e obter fotos ortogonais de acordo com o centro do objeto. Planeja-se 
utilizar trenas para realizar o levantamento das medidas de referência essenciais, 
trena manual metálica e em fita e trena laser. Além disso, registrar esquemas at-
ravés de croquis e anotações em campos, por exemplo das medidas de algumas 
esquadrias, como portas e janelas, os comprimentos de fachadas frontal, fundos 
e laterais. Essas medidas possibilita obter através da Fotogrametria a medida da 
altura da edificação enxaimel.

Documentação gráfica
Para Amorim (2007) a documentação arquitetônica é o processo sistemático para 
adquirir, tratar, indexar, armazenar, recuperar, disponibilizar e divulgar dados e 
informações, gráficas e não gráficas, acerca de edificações e seus sítios visando 
múltipolos usos.A medida que a tecnologia evoluiu os métodos para documen-
tação arquitetônica também transformaram-se passando a desempenhar papel 
mais relevante. 

Heidtmann at alia (2017a, 2017b, 2017c) geraram a documentação gráfica utilizan-
do o  levantamento fotogramétrico, anotações e medição com trena, e, instrumen-
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talizaram a correção das imagens. A primeira etapa inclui a calibração da câmera 
visando corrigir as distorções da própria lente do equipamento. Para tanto, uti-
lizaram o software ASRix 2.0, para a calibrar e salvar as configurações, aplican-
do na retificação, realizada no mesmo software. As fotografias do levantamento 
foram importadas de modo individualizado no software contendo os padrões de 
calibração. Após foi realizado o tratamento de cada imagem marcando as medidas 
de referência obtidas. Note-se que para que a retificação ocorra de modo adequa-
do deve-se marcar, no mínimo, quatro pontos conhecidos.

O processo de retificação é realizado mediante a realocação dos pixels da imagem, 
utilizando como base os pontos referenciados, que foram marcados previamente. 
Tal processo ocorre de modo adequado apenas dentro do polígono, que é forma-
do por pontos e continuam no entorno distorcido. Há partes da imagem na qual 
a profundidade em razão da perspectiva continuará em aspecto perspectivado. 
este fato ocorre, pois o  software atua somente com o remapeamento, não produz 
partes que não existem na imagem original. Merece cuidado o processo de vetor-
ização, contemplando falhas oriundas da profundidade, e realizar o desenho so-
mente das partes de interesse e haver rigor de controle, procedendo a conferên-
cia das medidas de referência e aderência de resultados com o modelo gerado. 
Recomenda-se realizar o processo supracitado e repeti-lo para todas as imagens 
até que o desenho da edificação esteja completo. Após a correção das imagens, as 
mesmas devem ser importadas para o software Autodesk AutoCAD 2015, para se-
guir o trabalho de vetorização. Sendo assim, é possível gerar o desenho detalhado 
e preciso de cada uma das imagens e obter medidas de elementos que não puder-
em ser medidos com trena manual. Os problemas associados a profundidade das 
imagens são sanados nesta etapa 

Recomenda-se determinar a altura da edificação através do software SketchUP 
2015 e do comando “adaptar à foto” para definir os eixos da fotografia perspec-
tivada, obtendo um modelo retificado e em escala, motiovado pela inserção das 
medidas horizontais detectadas de modo manual. Nesse processo, pode ser rel-
evante haver uma foto mais antiga da edificação, isenta  de obstáculos que im-

peçam a visão. Após a realização da correção, vetorização, ocorre a justaposição 
de todas as imagens da edificação, obtendo o desenho completo e detalhado de 
todas as fachadas e, inclusive, de detalhes complexos.  

Comparação de métodos
Heidtmann et alia. (2017a) e (2017b) constataram que o método fotogramétrico 
é, inclusive, mais preciso que o método tradicional composto por levantamentos 
de medição utilizando trena e croquis de observação e fotografias. Os autores 
realizaram a superposição das representações gráficas obtidas por método foto-
gramétrico e por trena e geraram um comparativo de ambos métodos. 

No método fotogramétrico o procedimento usual consta de levantamento de im-
agens da edificação, calibração da câmera, correção por ortorretificação e vetor-
ização das fotografias.  O comparativo de representações gráficas é realizado su-
perpondo-se ambos produtos gráficos em camadas com cores diferentes a partir 
do mesmo referencial. Concluiram que o há diferenças no resultado final gerado 
por cada método e que a fotogrametria é capaz de gerar a restituição mais detal-
hada e em conformidade à edificação real.  

Conclusão
Espera-se ampliar a capacidade operacional para realizar levantamentos em ed-
ificações cujo sistema construtivos seja o enxaimel, ou seja, Fachwerhäauser, au-
mentando a produtividade utilizando a Fotogrametria Digital. 

De acordo com Heidtmann et alia. (2017a),  Heidtmann et alia. (2017b),  os méto-
dos fotogramétricos constituem uma possibilidade para a medição de edificações 
através de fotos, as quais são ortorretificados através de software específico e 
favorecem a aquisição de detalhes em grande quantidade e com precisão e acurá-
cia necessária para registro e documentação arquitetônica. A documentação de-
talhada pode fornecer respaldo para a decisão em projetos de restauro e outros. 
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Atualmente, utiliza-se trena, o que provoca demora na medição e exige o contato 
direto com a edificação a ser medida. 

A fotogrametria digital atua na redução de custos e do tempo em levantamentos e 
em campo. Ao mesmo tempo, favorece a geração de muitos resultados gráficos e 
detalhes, inclusive, inserção de cores e texturas fotorealísticas. O método produz 
tanto desenhos bidimensionais, quanto maquetes e modelos tridimensionais e 
fachadas ortorretificadas. 

Outra contribuição é mostrar a importância da Fotogrametria digital mesmo a nível 
de graduação, para Arquitetura e Urbanismo, e diversas modalidades de Engenha-
ria como Engenharia Sanitária, Engenharia florestal, e outras  através de projetos 
práticos envolvendo os estudantes e contribuindo para a formação profissional.
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RESUMO
A região central da cidade do Rio de Janeiro possui muitos bens culturais preservados 
e tombados em nível Federal, Estadual e Municipal. Ao longo dos anos, os órgãos de 
proteção do patrimônio cultural vêm propondo políticas de salvaguarda para esses, 
das quais algumas foram executadas parcialmente e outras não foram adiante. Em 
paralelo a esta realidade a cidade atravessou uma grande reestruturação urbana nos 
últimos cinco anos em consequência do projeto Porto Maravilha e dos megaeventos 
na cidade que acarretaram mudanças na infraestrutura viária, assim como na 
normativa urbana, modificando as condições originais da cidade. 

A pesquisa tem como foco principal o estudo das preexistências, situação presente e 
projetos incidentes na APAC (Área de Proteção do Ambiente Cultural) SAGAS (Saúde-
Gamboa-Santo Cristo) que se insere com significativa extensão na AEIU (Área de 
Especial Interesse urbanístico) da região do Porto. Pretende-se analisar possíveis 
impactos do Projeto Porto Maravilha   à conservação da ambiência urbana original 
- seu patrimônio edificado e as práticas a ele relacionadas. Para estudar a área, 
se construiu cartografia contemplando o patrimônio existente na área de estudo e 
legislação de salvaguarda desse, como também a urbanística, investigando possíveis 
superposições e incompatibilidades entre as diretivas de conservação patrimonial e 
o projeto Porto Maravilha. Complementou-se a analise com informações obtidas em 
entrevista aos moradores e registros fotográficos. 

Palavras-chave: Conservação Urbana, Patrimônio Cultural, SAGAS, Porto Maravilha, 
Reabilitação.
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Passos metodológicos
Para iniciar a pesquisa, em primeiro lugar se analisou a densidade do patrimônio 
e as políticas de preservação que operam no estado do Rio de Janeiro de modo 
geral, com o fim de selecionar a área de estudo. A seleção ocorreu em função da 
complexidade e relevância dessa no contexto das pesquisas de pós-graduação em 
arquitetura e urbanismo anteriores. 

Verificou-se que a área central do Rio de Janeiro é o setor com maior quantidade 
de superposições de situações históricas devido a sua antiguidade e processos 
de mudanças de uso em decorrência da convergência de interesses que nela há. 
Conta-se nessa área a partir dos anos 1980, várias iniciativas, como: delimitação 
de polígonos de proteção[1] com destaque para o Corredor Cultural e o SAGAS[2] e 
diversos programas de reabilitação urbana, dentre outros, como o Corredor Cul-
tural, ProAPAC, Morar Carioca, Novas Alternativas e o Plano de Reabilitação e Ocu-
pação dos Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, na Cidade do Rio de Janeiro. Mais 
recentemente, a partir de 2009, favorecida pela conjuntura de realização da Copa 
do Mundo em 2014 e das olimpíadas em 2016, foi empreendido o grande projeto 
urbano Porto Maravilha, na região portuária. 

Para definir com precisão os limites do recorte espacial, se executaram cartogra-
fias georeferenciadas das Áreas de Planejamento (AP), das Regiões Administrati-
vas (RA) e dos bairros, cujos limites políticos serviram de referência para identificar 
as regiões administrativas da cidade. A Área de Planejamento 1 (AP-1), conforme 
Decreto nº 3158 de 23 de julho de 1981, é aquela onde o centro da cidade do Rio 
de Janeiro se localiza. 

[1]  Em 1992, na Lei do Plano Diretor, Área de Proteção do Ambiente Urbano (APAC) foi instituída 

como instrumento urbanístico, unificando as terminologias anteriormente adotadas.  

[2]  Acrônimo com os nomes dos bairros que integram a área de proteção – Saúde, Gamboa e 

Santo Cristo)

O estudo das edificações na AP-1 permitiu perceber que existe uma maior den-
sidade de ocupação na área central de negócios (ACN) principalmente no entorno 
da avenida Rio Branco, e que esta vai se dissipando a medida que se afasta. 

Em função dos parâmetros de seleção explicados, destacou-se um segundo re-
corte: a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da região do Porto, instituída 
pela Lei Complementar 101/2009, que corresponde ao território onde se realiza a 
Operação Urbana Consorciada (OUC) da região do Porto do Rio de Janeiro, midi-
aticamente denominada de Porto Maravilha. Tal recorte foi escolhido como área 
de estudo, doravante referida apenas como AEIU, devido à grande quantidade de 
intervenções urbanísticas e projetos incidentes nessa área nos últimos anos, re-
sponsáveis por mudanças importantes, bem como, em virtude do grande número 
de bens culturais de valor patrimonial aí localizados. 

Importância econômica da localização da AEIU
Em consequência do estudo do sistema viário na AP1, numa escala hierárquica 
de fluxos, descobriu-se que as vias de maior hierarquia contornavam a AEIU, dan-
do-lhe definição.  Um maior desenvolvimento do sistema viário oferece valorização 
da localização, devido a facilidade de acesso a pontos importantes da cidade. A 
boa localização se torna alvo de disputa pois, reduz o tempo de deslocamento 
dos usuários da cidade e a possibilidade de acesso às fontes de emprego que 
na cidade do Rio de Janeiro se encontram concentradas no centro, onde existe 
uma maior ocupação urbana e por tanto maior demanda de serviços em relação 
a áreas menos ocupadas. 

A oferta de infraestrutura acarreta valorização da terra. Ao aumentar o valor da 
terra, esta, tende a se tornar mais densamente ocupada, ao fim de ser melhor 
aproveitada, gerando verticalização. Assim, o centro adquire certa hierarquia so-
cial pela sua localização, pois a boa articulação viária facilita deslocamentos e con-
centração de serviços.  Também a área central do Rio de Janeiro é núcleo da região 
metropolitana, com alto poder de atração por ser o ponto que melhor se articula 
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com outros locais hierárquicos, o que diminui o tempo de acesso em relação a 
outras localidades, obtendo a melhor localização (VILLAÇA, F. 2011. p.241) tornan-
do-se de interesse para grupos econômicos com maior capacidade financeira.

Identificou-se ainda que a concentração de maiores gabaritos na área central cor-
responde a área mais valorizada financeiramente, tendo como eixo principal a 
avenida Rio Branco que foi foco de intervenções urbanísticas na região central. 
Neste setor a infraestrutura está mais desenvolvida, confirmando a relação entre 
infraestrutura-densidade-hierarquia de empreendimentos imobiliários-valor da 
terra, do caso de estudo abordado. 

A valorização das áreas centrais, tende a gerar incapacidade de pagamento por 
parte das classes sociais de baixa renda, que acabam por se deslocar para áreas 
distantes, num processo de gentrificação. Contudo, são populações que precisam 
da boa localização para acessar suas fontes de emprego e infraestrutura. Sendo 
assim, enquanto alguns se deslocam, outros vão procurar formas de se instalar 
na cercania do centro, invadindo áreas ou imóveis sem interesse para o mercado 
imobiliário – seja por impossibilidade legal, seja pelo seu baixo potencial de repro-
dução do capital - e por isso baratos, perpetuando assim situações de irregulari-
dade fundiária. 

As mudanças na configuração da AEIU da região do 
Porto 
A área central da cidade atravessou mudanças físicas na sua geografia. Se con-
struiu sobre alagadiços, braços de mar e lagoas que foram sendo aterrados.  No 
século XX ocorreu o arrasamento dos morros do Castelo (década de 1920, sendo 
a esplanada resultante usada para a exposição de 1922, comemorativa do cen-
tenário da Independência) e de Santo Antônio (concluído o arrasamento na dé-
cada de 1960), com a premissa de aumentar a higiene e salubridade pública, já 
que seriam demolidas moradias insalubres e a ventilação da cidade aumentaria. 
As políticas sanitárias remontam ao século XIX e ao aparecimento da febre ama-

rela e outras epidemias a partir de 1850, tendo sido responsável pela expulsão 
de grande número de trabalhadores dos cortiços e outras formas de alojamento, 
considerados insalubres. O desmonte dos morros, efetivamente, possibilitava a 
criação de novos terrenos planos a serem vendidos e a obtenção da matéria prima 
para aterros, como ocorreu com a extensa faixa marítima compreendida entre a 
praia de Santa Luzia e a ponta do Outeiro da Glória que viria a abrigar o aeroporto 
Santos Dumont e o, depois denominado, aterro do Flamengo. 

Os eventos esportivos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2014 (Copa do 
Mundo) e 2016 (Olimpíadas), construíram conjuntura política para promoção de 
grandes transformações na região portuária. 

Em nome de um legado a ser deixado pelos eventos esportivos, já constituída a 
OUC da Região do Porto operação na qual o Estado fez grandes investimentos 
favorecendo o setor imobiliário e atividades de turismo e lazer que contribuíram 
para valorização financeira dos imóveis. Realizaram-se grandes obras de in-
fraestrutura urbana e restruturação viária (rodoviária), além da implantação de 
novos modais de transporte (teleférico no morro da Providência e Veículo leve 
sobre trilho); construção e restauração de equipamentos culturais como museus, 
jardins históricos e centros culturais; obras de embelezamento e criação de novos 
espaços públicos, dentre outras. 

Por outro lado é notório o distanciamento das propostas do projeto Porto Mara-
vilha da dimensão social. Apesar do alto percentual de terras públicas na região, 
não houve fomento à habitação de interesse social (HIS) apesar do prognóstico de 
elevar a população na região de aproximadamente vinte mil moradores para cem 
mil. (FARIA, 2016).

Os investimentos na área, principalmente com a mudança da rede de transporte 
público e embelezamento urbano, com o fim de reabilitá-la para responder às ex-
igências internacionais, que eram condição para os eventos, junto com interesses 
imobiliários na área, provocaram sua hipervalorizarão. Assim, empreendimentos 
capitalistas de grande porte foram implantados, beneficiando-se da parceria pú-
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blico-privada que possibilitava aos empreendedores fazerem uso de terras públi-
cas e valorizadas. Enquanto isso, moradores que ocupavam espaços de maneira 
irregular como no morro da Providencia e outros locais foram removidos.

Apesar do discurso apoiado na valorização cultural e permanência dos moradores, 
das atividades econômicas e dos usuários tradicionais, a legislação aprovada e 
as transformações urbanas operadas no Porto Maravilha apontavam em direção 
oposta – levando a concretização de espaços renovados para um novo público, 
com novas atividades e interesses. Enquanto isso, grupos de moradores, de modo 
geral desassistidos, pressionados por essas circunstâncias e pelos altos custos de 
permanência no local tende a se deslocar para outros bairros.

A pesquisa constatou que existe um patrimônio cultural de valor concentrado na 
AEIU. Depois de ser analisada a área de maneira abrangente, se passou a pesqui-
sar a questão do patrimônio cultural; áreas de preservação, bens preservados 
e tombados, órgãos de preservação e legislação; em particular em relação as 
propostas urbanísticas. 

Mapa 1:Gabaritos construídos na AP1 e delimitação de Áreas de planejamento, regiões 

administrativas, limite dos bairros (DECRETO 3158/1981) e AEIU – Porto Maravilha (Lei 

Complementar 101/2009)
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Paralelamente existem imóveis de valor patrimonial subutilizados na área central 
e, um alto déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro. Se parte do patrimônio 
edificado fosse reabilitado e destinado para uso de habitação social, seria possível 
contribuir para a redução parcial do déficit habitacional na área, além do aproveit-
amento da infraestrutura que está subutilizada fora do horário comercial. Porém, 
o uso habitacional não está sendo apoiado pelo estado, pelo contrário, após de 
entrevistar a moradores de baixa renda que moram nos bens culturais que rece-
beram intervenções de reabilitação por parte do estado, estes reconhecem que 
foram abandonados.

Para estudar a situação habitacional se fez um levantamento cartográfico, fotográf-
ico e com entrevistas na AEIU. Verificou-se a pluralidade de contextos socioeco-
nômicos e paisagísticos que integram a área. Bens culturais de valor patrimonial, 
não preservados, nem tombados[3], que contribuem a estruturação da ambiência 
urbana histórica da cidade, estão sendo demolidos e dando lugar a construção 
de torres, conforme anunciam algumas placas de obra. Também muitos imóveis 
considerados de preservação na legislação vigente estão à venda, sinalizando pos-
sível expectativa de alteração do estatuto legal em favor da dinâmica imobiliária. 
Porem quando os imóveis se conservam, estes recebem usos de elite como gour-
met, turístico e de lazer.

Ou seja, as mudanças nas regulamentações urbanistas estão acarretando super-
valorização da terra e com isto pressão sobre as funções tradicionais, ameaçando 
a existência de comércios de pequeno porte, moradia popular, dentre outros.

A preservação dos bens culturais na região central do 
Rio de Janeiro
As Intervenções de renovação urbana em áreas históricas da cidade do Rio de 
Janeiro surgem ao final da década de 1970, quando se inicia um debate que desta-

[3]  Tombamento e preservação são categorias de proteção diferentes em estatutos legais. O 

primeiro faz proteção integral, enquanto o segundo protege a volumetria externa da edificação.

ca a relevância das ações de revitalização em áreas centrais e se reconhece mais 
amplamente o valor do patrimônio urbano edificado cuja vitalidade é associada à 
atividades ligadas ao lazer cultural.

O valor patrimonial se deve à antiguidade da área, estando ocupada desde o sé-
culo XVI, e por isto tem um valor simbólico, constituindo-se num relato histórico 
materializado. Nesse processo de urbanização a cidade teve transformações por-
tuárias, construção de novas infraestruturas de saneamento e traçado de grandes 
avenidas, como as avenidas Central (1906) e Presidente Vargas (1943).

Em relação à proteção do patrimônio cultural, a região portuária do Rio de Janeiro, 
recebeu proteção legal há décadas, no contexto normativo da Área de Preservação 
Ambiental - APAC SAGAS, desde 1987, em nível municipal e da área de proteção do 
morro da conceição mantida pelo IPHAN, desde 1984[4], englobando o entorno de 
significativos edificações tombadas, que se soma muitos ainda na década de 1930. 

Os primeiros tombamentos em nível local na Cidade de Rio de Janeiro ocorre-
ram em 1965, no antigo Estado da Guanabara, e passaram a ser praticados como 
política a partir da década de 1980, a nível municipal. Com uma legislação compe-
tente, registraram-se além de áreas de preservação, bens que foram tombados 
a nível municipal e estadual, com critérios menos elitistas que os praticados até 
então, o que acarretou que existam tombamentos de bens modestos, em nível 
local na Cidade do Rio de Janeiro desde 1965 . 

Nos anos de 1980, o IPHAN detectou que eram necessárias medidas de proteção 
que impedissem a descaracterização e a perda do conjunto urbano do Morro da 
Conceição, ainda que esta área estivesse fora do interesse imediato do mercado 
imobiliário, inclusive por grande parte de seus terrenos na área plana pertencer 
ao poder público. Porém, a falta de ações de conservação urbana e de fomento à 
habitação e às atividades econômicas tradicionais da área contribuíram, ao longo 

[4]  A Portaria IPHAN 06/1984, foi substituída pela 02/1986 e recentemente pela 135/2013.



4978 4979

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

dos anos, para um quadro de preservação que se mostrou presente mais no papel 
do que na prática. 

A APAC SAGAS surge como consequência do interesse na preservação de áreas 
centrais e estimulada pela ameaça de um projeto de renovação urbana e que es-
barrou na resistência dos moradores que conseguiram ainda em 1985 um Decreto 
do Prefeito que considera os bairros portuários – Saúde, Gamboa e Santo Cristo 
– como área de proteção ambiental.  Além da regulamentação urbanística espe-
cial e da identificação de mais de mil imóveis como de interesse de preservação, 
dezenas de bens foram indicados para tombamento. Hoje, denominada de APAC 
SAGAS, essa área conta com mais de 60 bens tombados pelas três esferas de tu-
tela – Federal, Estadual e Municipal. A APAC SAGAS, que ocupa a maior parte da 
AEIU, foi georeferenciada e confrontada com as propostas e intervenções realiza-
das pela OUC Porto Maravilha. 

Ao desenhar-se o SAGAS e seus subsetores, com base no Decreto 7351/1988, que 
regulamenta a área, identificou-se que existem subsetores sem parâmetro de 
preservação,  e que mesmo assim tem bens de valor de cultural, como por exem-
plo, os reservatórios d’água nos morros do Pinto e do Livramento. Observou-se, 
então que lacunas na legislação de preservação dos ambientes urbanos, foram 
aproveitadas para estabelecer um gabarito mais alto pela OUC, superior ao gab-
arito médio preexistente.

Como foi citado, o patrimônio cultural da área central do Rio de Janeiro é protegi-
do nas três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal, sendo grande parte 
desse situado nos bairros de ocupação muito antiga -  Saúde, Gamboa e Santo 
Cristo – e tendo como instrumento de proteção do ambiente urbano a APAC SA-
GAS. A realização do mapeamento possibilitou evidenciar a significativa extensão 
da APAC em relação à AEIU e a presença de bens tombados e preservados em 
números elevados.

Mapa 2: Delimitação de Área de Proteção Ambiental APAC SAGAS setores e subsetores (Dec. 

7.351/1988), AEIU – Porto Maravilha (Lei Complementar 101/2009), Bens preservados e tombados 

e edificações na AEIU

Fonte: própria com base no mapa de imóveis preservados da Prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro.

Da análise da cartografia construída, percebe-se a concentração de bens culturais 
na área mais valorizada da cidade, ou seja, na proximidade do eixo da Avenida 
Rio Branco, o que denota forte superposição de interesses. Por ser uma área de 
terrenos caros, existe tendência à verticalização, então confirmada pelos índices 
propostos no projeto Porto Maravilha. A volumetria resultante desses índices 
tende a afetar a caracterização e visibilidade dos bens. Além disso, supõe-se que 
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tais índices tendam a gerar forte pressão sobre os bens culturais na expectativa de 
sua demolição e construção de empreendimentos imobiliários de grande porte. .

Da lista de bens protegidos, um imóvel já foi demolido e muitos sofreram descar-
acterização devido à subutilização destes com usos inadequados como garagem, 
o que facilita a perda da proteção tutelar.

Gabaritos permitido, existente e projetado.  
Sobreposições.
Estudou-se o patrimônio e a sua preservação considerando: gabarito permitido, 
aqueles em legislações anteriores à OUC Porto Maravilha; gabarito existente, 
os identificados no local; gabarito projetado, o estabelecido pela OUC, na Lei 
101/2009. Como indica o mapa, parte da área do SAGAS, cujos gabaritos permit-
idos são os constantes do Decreto de 1988, se sobrepõe à área de proteção do 
Morro da Conceição e sua vizinhança imediata, estabelecida pelo IPHAN. 

Mapa 3: Gabaritos SAGAS,

Fonte: Tese de Doutorado Maria Lucia Borges Faria. Revisão e Representação gráfica Dulce Abigail 

Keuchkarian.

Embora tenha se identificado lotes nos quais edificações anteriores às normati-
vas do SAGAS tenham gabaritos que ultrapassem aos permitidos, os gabaritos 
propostos para a AEIU, conforme ao anexo V da Lei Complementar nº101/2009, 
superam os gabaritos atuais.

Para entender a sincronicidade das leis que operam na área de estudo foram so-
brepostos na AEIU: a delimitação do SAGAS, os gabaritos propostos pelo projeto 
Porto Maravilha e os gabaritos atuais.

Mapa 4: Indicação de gabaritos atuais e propostos na–AEIU, (Lei Complementar 101/2009) e 

perímetro da Área de Proteção Ambiental APAC SAGAS, (Dec. 7.351/1988) Fonte: própria

Observa-se que em alguns setores, como por exemplo no setor superior direito e 
médio (no mapa) o SAGAS permite 7 (sete) andares mas a legislação (Lei Comple-
mentar 101/2009) propõe para essas imediações 30 (trinta) andares, ou mesmo 
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40 (quarenta), em locais onde o SAGAS não tinha definição clara para gabarito 
máximo, como ocorre no setor inferior esquerda, no mapa.

Mas essas informações não são evidenciadas nas publicações oficiais massivas, 
embora estejam contempladas em publicações oficiais técnicas, comprometendo 
a interpretação dos interesses incidentes na área. Nesse sentido, a Operação Ur-
bana Consorciada intenta construir um discurso coletivo em que se aproveitam 
os imaginários populares com o fim de construir um “status quo”, mostrando as 
informações de forma parcial de modo a poder manipular a opinião pública. 

Além da superposição de normativas, a operação urbana consorciada propõe um 
gabarito alto na frente marítima que tende a consolidar uma parede na frente 
dos bens preservados tirando deles a pouca visibilidade que atualmente têm, o 
que tende a gerar mudança na ambiência urbana de valor cultural, perdendo-se 
a relação entre a malha urbana e o mar, além de trazer sombra e impedir a venti-
lação da área preservada, situação que tende a comprometer a conservação dos 
imóveis.

Figura 1: Delimitação gabaritos dentro da ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO –AEIU e da 

área da Operação Urbana Consorciada da Região do Porto DO Rio (Lei Complementar 101/2009)

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751306&page=2043 – aceso 12 de dec. 

2017

O panorama mundial de renovações portuárias
Inúmeros estudos científicos e institucionais têm sido produzidos sobre as revital-
izações de áreas portuárias. Andreatta (2010), entre outros autores, apresenta as 
experiências internacionais de revitalização dessas áreas que buscam requalificar 
e reutilizar espaços ociosos e degradados em decorrência da obsolescência das 
infraestruturas portuárias, com a mudança da operação promovida pela utilização 
de containers. O deslocamento do funcionamento das atividades portuárias e a 
desfuncionalização dos armazéns portuários abre espaço para o chamado “ur-
banismo do waterfront,” ou bordas aquáticas, em que se verificam sofisticados 
projetos destinados à funcionalização de extensas áreas ociosas (RABHA, 2006).

Porem, Raúl Zibechi[5] já falava no ano 2013 do absurdo que é ter projetos de 
grandes empreendimentos imobiliários quando a menos de 5km existem áreas 
onde os moradores de baixa renda possuem moradias completamente insalu-
bres e uma vida sem possibilidade de desenvolvimento. Acrescenta ainda, que 
a atividade acarretou gentrificação, já que nessas áreas ocorreram remoções de 
moradores, como no morro da Providencia, localizado na AEIU, (Zibechi, 2013). 

A revitalização tem como referência urbanística a intervenção que ocorreu em 
Puerto Madero, em Buenos Aires, porem a situação preexistente é outra. No caso 
de Puerto Madero, foi criado um aterro para a implantação do projeto, se ativou 
uma área onde não existia nada, nas áreas do entorno existia alguns terrenos 
vazios de propriedade do poder público, uma reserva ecológica de grande escala 
e o centro administrativo. 

Foi um projeto feito em parceria público-privada cujos investidores foram em-
presários de grande porte. O projeto foi consequência de um concurso público, 
em que muitas instituições e escritórios participaram.  No caso da região por-

[5]  https://comune-info.net/2013/01/il-brasile-di-porto-maravilha/ acceso 3 de marzo de 
2018, 06:27h.
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tuária do Rio de Janeiro, se fez uso de terrenos que já tinham ocupação, o projeto 
foi liderado por empreiteiras e não houve a iniciativa de um concurso público. 
As intervenções já realizadas reconfiguraram características originais, conforme 
explicado, bem como o arcabouço legal proposto tende à elitização da área e sub-
stituição dos usos tradicionais por outros mais sofisticados.

A tendência da globalização e a busca da identidade 
As mudanças urbanas ocorridas na AEIU em busca de uma imagem identitária 
única vêm ao encontro de um panorama mundial em que, devido à globalização 
que vem ocorrendo nas últimas décadas, pode-se perceber uma mudança veloz 
dos imaginários das pessoas, que estão numa ansiosa busca de referências iden-
titárias (ABREU, M. 1998. p. 78). A diferenciação com o “outro” se torna relevante, 
porque os grupos, estão em permanente encontro fazendo uso de todos os meios 
de comunicação disponíveis, o que permite uma permanente convivência e tro-
cas de informações. Para evitar a instabilidade identitária, precisa-se proteger as-
pectos e atributos próprios (COSTA, R. 2005. p. 87) precisando da afirmação da 
própria identidade. 

Referencias identitárias se afirmaram através da conservação da tradição. Está 
para ser representada, precisa de símbolos pertinentes por quem a pratica e de-
fine (HOBSBAWN, E. 1984. p.23; WOODWARD, K. 2012. pp.8 e 9; MESENTIER, L. 
2008. p. 151). Esses símbolos servem de apoio às memórias (HALBWACHS, M. 
2006. p. 162). Todas as identidades precisam de um suporte espacial (COSTA, R. 
2005. p. 81), no caso da memória urbana que existe a partir das lembranças do 
modo de vida urbano, o suporte é a cidade. (ABREU, M. 1998. p. 89).

Porém, alterações massivas da paisagem urbana, principalmente quando tecidos 
antigos são arrasados, fazem com que se perca a referência que permite a identi-
ficação do morador com a cidade em que vive (LIMA, E. 2008. p. 79). A ausência de 
referências urbanas gera a perda da sensação de pertencimento ao lugar, pois o 
patrimônio dos tecidos antigos é portador de referências identitárias (MESENTIER, 

L. 2008. p.151 e 156). Nessas situações, as pessoas procuram se opor ao igual, 
procurando o “verdadeiro e autentico” (HAESBAERT, R. 1999. P. 173), acarretando 
em mudança veloz dos imaginários das pessoas, que têm buscado ansiosamente 
referências identitárias (ABREU, M. 1998. p. 78).

Hoje o projeto Porto Maravilha na AEIU, tornou-se além de significante, símbolo, 
porque representa aqueles imaginários ideais de identidade mundial e que por 
isto recebeu o consenso dos segmentos da sociedade sintonizados com pensa-
mentos dominantes. Sustentabilidade, reativação econômica, fontes de emprego, 
sistemas de circulação, etc. Mas esta nova identidade criada vai de encontro às 
identidades locais preexistentes.

O conflito não é apenas externo, entre a própria identidade e a dos outros, mas 
também interno, no sentido de que existem duas identidades intrínsecas: a VIRTU-
AL, que respeita os atributos normais e esperados e a NORMAL, que é constituída 
pelos atributos que realmente se têm (COSTA, R. 2005. p. 82). Consequentemente, 
na afirmação das identidades, existem dois processos conflitantes, um interno, 
que diz respeito ao que é e deveria ser, e outro externo, com os outros, que busca 
a diferenciação da própria identidade.

Então, aplicando-se o conceito de Costa (2005) ao Porto Maravilha, embora pareça 
existir um consenso hegemônico sobre uma identidade carioca da cidade mara-
vilhosa reabilitada, Virtual, existem múltiplas identidades locais como a cultura 
afro brasileira e classes trabalhadoras compostas de brasileiros e imigrantes que 
se radicaram nesses bairros que são Normais e entram em conflito com aquela 
identidade global onde elas não aparecem nem se identificam.

Processa-se a desconstrução da paisagem considerada “desqualificada” ou “deca-
dente” em nome de uma nova paisagem criada, esta sim “up to date” e portadora 
dos signos e símbolos prezados no âmbito da valorização imobiliária. 

Processo de reprodução de um espaço e de uma paisagem internacionais associa-
dos a valores como competitividade, segurança, prosperidade, controle, limpeza, 
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e, no caso específico do Brasil, “novidade”. Estes valores são dominantes em todo 
o mundo capitalista, e talvez por isso os espaços que hoje têm sido objeto de inter-
venções que prometem “revitalização” se pareçam tanto, pois pertencem, inexora-
velmente, ao mesmo modo de produção não só do espaço urbano, mas também 
de identidade e desejos, uma tendência mundial (MESENTIER, L. 2014. p. 48).

As culturas foram hegemonicamente hierarquizadas, incentivadas e divulgadas e 
serviram de objetos de apropriação para a legitimação por estarem sobrepostas 
a outras, que também por sua vez, serviram para a legitimação de domínio das 
classes dominantes sobre as demais, validando as distinções e criando consensos 
a partir do uso dos símbolos impostos, difundidos, tornando essas dominâncias 
uma ideia natural (BOURDIEU, p. 2007 pp. 2 e 14; MENESES, U. 2006. p. 38).

Quando a hierarquização se torna naturalizada, a consequência da ausência da 
resistência parece tornar-se a realidade irreversível, incapaz de se mudar (HAES-
BAERT, R. 1999. p. 177). Estas imposições, quando não são resistidas, se naturali-
zam, e não se percebe que se está influenciado socialmente, ainda que se acredite 
que são livres nas suas interpretações (HALBWACHS, M. 2006. pp. 61 e 65), fazen-
do com que se aceite, as vezes a hegemonia, que se aplica também às lembranças 

Estas classes dominantes utilizam-se, também, dos planos urbanísticos de em-
belezamento para as elites auto promoverem-se (CASTRIOTA, L. 2009.  p. 175), do 
qual o patrimônio faz parte, e para a apropriação deste, as outras classes sociais 
têm que sair dele. Ainda que esses planos urbanísticos tenham um discurso de 
justiça social e igualdade, terminam por favorecer as elites, que lideram as tran-
sações imobiliárias (CASTRIOTA, L. 2009. p. 178).

Porém, o patrimônio não é apenas aquele produzido pelas classes hegemônicas, 
mas também o produzido pelas classes populares (MESENTIER, L. 2008. p.153), 
sendo que todas as classes sociais se apropriam de maneira desigual do patrimô-
nio que, ainda parecendo disponível ao uso de todos, não o é quando existem 
preços para acessá-lo (CANCLINI, N. 1994. p. 97), situação que frequentemente 
produziu segregação social (MENESES, U. 2006. p. 48).

Se a apropriação do patrimônio se faz de forma desigual, na qual os setores dom-
inantes gozam de um acesso preferencial, definindo quais bens são “superiores” 
e que, portanto merecem ser conservados e contando com maiores recursos 
econômicos e intelectuais, dificilmente as classes populares conseguirão fazer 
frente às classes dominantes, que possuem um saber erudito acumulado ao longo 
da história (CANCLINI, N. 1994. p. 97). Porem, a participação das classes populares 
na constituição do patrimônio em todo o processo, tornaria a apropriação do pat-
rimônio mais democrática (CANCLINI, N. 1994. p. 105 e 183).

Nesse contexto, o que se tem observado é a preservação utilizada para conser-
var os símbolos coerentes com o projeto sócio político que se quer difundir aos 
cidadãos, resgatando bens específicos e descartando outros que não se alinhem 
com a mensagem a ser estabelecida (CHUVA, M. 2009. pp. 68 e 72; CANCLINI, N. 
1994. p. 96). Observa-se que as vezes o patrimônio é contemplado apenas nas ca-
raterísticas artísticas e históricas, ignorando-se completamente as características 
documentais e sociais, deixando de lado as populações que o habitam, sem tê-las 
como referências de nada (CASTRIOTA, L. 2009. pp. 141 e 148).

Intervenções de preservação só são boas se respeitam a conservação não só do 
bem, mas de suas práticas, que constituem sua dimensão imaterial, tão valioso 
como o suporte físico. Como Evelyn F. Werneck de Lima afirma, intervenções, ain-
da que precisem incorporar novas instalações, devem resguardar a caracterização 
dos bens culturais e qualificar o ambiente urbano, evitando-se intervenções que 
alterem o valor histórico dele (LIMA, E. 2008. p. 89).

Quando se realizam intervenções urbanas que produzem segregação sócio espa-
cial - desalojando as classes baixas e colocando-as em conjuntos habitacionais de 
blocos padronizados de apartamentos nas periferias distante do Centro revitaliza-
do -  se altera o valor histórico e identitário da cidade, parecendo que este Centro 
histórico saneado não é mais para as classes populares, cujo destino previsto é 
fora do Centro, nas novas periferias (CALABI, D. 2012. p. 60; SMOKA, M. p.16).
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Cabe destacar que a identidade da memória coletiva com qualidade de vida, se 
materializa em intervenções urbanas que buscam um aprimoramento estético 
dos espaços urbanos (MESENTIER, L. 2008. p.154).

Considerações finais
O trabalho cartográfico evidenciou que existe risco de perda parcial de áreas de 
preservação na região central do Rio de Janeiro, na AEIU da região do porto, em 
decorrência dos parâmetros propostos na Lei complementar 101/2009. Apesar 
do discurso “(...) o SAGAS é intocável.”[6], foram propostos índices, tanto em áreas 
no interior do perímetro de proteção, como em suas bordas, com elevadíssimo 
potencial construtivo e tipologia verticalizada, sem diálogo com a morfologia exis-
tente ou capacidade para reproduzir as urbanidades tradicionais[7] que motivaram 
a criação da área de proteção.   

As mudanças urbanísticas propostas, alinhadas com preceitos consensuados nos 
projetos urbanos que se multiplicaram em várias cidades do mundo ocidental nas 
últimas décadas e que operam atuando na melhoria da infraestrutura urbana, 
na implantação de eficientes redes de transporte, no discurso da relevância dos 
espaços públicos e de lazer, nas medidas que preconizam sustentabilidade e opor-
tunidades de emprego e na valorização do patrimônio e oferta de equipamentos 
culturais, revestem-se de um discurso que os fazem essenciais ao desenvolvimen-
to social e à qualidade de vida nas cidades. Nesse sentido, o alcance das condições 
elencadas se realiza prioritariamente na dimensão econômica, promovendo turis-
mo, valorização imobiliária e demais condições para os investimentos e ganho de 
capital. Assim, estruturas existentes, bens reconhecidos como patrimônio cultural, 
lugares de memória uma vez operados nesses mesmos objetivos tendem a ser 
alterados, re-significados e apropriados, desconsiderando os usos tradicionais e 
os grupos sociais a eles relacionados. 

[6]  Fala recorrente, reproduzida pelos agentes do projeto Porto Maravilha. Ver FARIA, 2016

[7]  Sobre configuração especial Urbana e suas urbanidades Ver MOREIRA, 2004

Em consequência à pesquisa percebe-se que a ferramenta de geoprocessamento 
se torna útil para estudar a superposição de situações passadas, presentes e pro-
jetadas permitindo ver a evolução urbana da cidade e sua relação com os respec-
tivos instrumentos urbanísticos. A ferramenta se tornou útil de modo a fazer pos-
sível o diálogo entre pesquisas realizadas, normativas e documentação em geral, 
sendo produzidos novos dados a partir desse diálogo e deixando visíveis situações 
de confronto entre normativas propostas e realidade concreta, que não pareciam 
a priori incompatíveis.

Nesse sentido, percebeu-se que a AEIU, passa não apenas por mudanças físicas, 
mas também socioeconômicas, e de caráter relevante, que embora não possam, 
nesta etapa do trabalho, ser referenciadas, são potentes para pesquisas futuras.
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RESUMO
De Estrada da Aldeia à Avenida. Esta foi a grande evolução da Avenida Presidente 
Vargas em Santa Maria – RS. A cidade é dinâmica e está em constante transformação. 
Conforme a necessidade, uma área pode mudar seu uso, transformando-se de 
residencial para comercial. Muitas vezes estas mudanças cobram uma conta 
cara: a eliminação de edifícios antigos. A Avenida Presidente Vargas teve diversos 
momentos na história da cidade: de local de acesso, a instalação de um importante 
equipamento em 1903: o Hospital de Caridade, localização cobiçada para instalação 
de residências, e importante localização de edificações em altura.  Resquício da 
época em que a Avenida era residencial, as casas modernistas, foco desse estudo, 
são datadas entre os anos de 1950 e 1970, momento de grande produção local 
de edifícios modernistas, assim como ocorria em outras partes do país, mas que 
possuíam características particulares e podem ser considerados exemplares 
significativos para a cultura do interior gaúcho. No Rio Grande do Sul, a difusão dos 
preceitos modernos ocorreu, inicialmente, em sintonia com a escola carioca, a qual 
exerceu acentuada influência no estado, precisamente no que se refere à ligação com 
o passado regional. A distância da capital Porto Alegre, o isolamento geográfico, o 
cenário político nacional e a ausência de uma escola de arquitetura local levou a uma 
manifestação tardia do modernismo.  As edificações estudadas estão aos poucos 
dando lugar a grandes prédios sem, em sua maioria, ao menos serem registradas 
ou inventariadas. O objetivo deste trabalho foi o de registrar as edificações em risco, 
para que pudessem ser devidamente documentadas. A metodologia empregada 
foi a elaboração de uma ficha de registro baseada no modelo do IPHAN para que 
sejam registrados as características, plantas baixas e fachadas destas residências. 
Com estas informações em mãos seria possível iniciar a catalogação de um guia 
de edificações modernistas do interior gaúcho, para que a cidade não freie seu 
desenvolvimento, mas mantenha registrado o seu passado. Além disso, poderiam 
ser executadas medidas protetivas para estas edificações, legado de um importante 
período do desenvolvimento urbano local. 

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural, Patrimônio Moderno, Arquitetura Residencial
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Introdução 
Este artigo apresenta uma análise acerca do desaparecimento de edificações res-
idenciais de caráter modernista, na cidade de Santa Maria, RS. São exemplares 
não protegidos pelo patrimônio histórico local, mas que atestam um importante 
momento de crescimento da cidade, em especial o da Avenida Presidente Vargas. 
O período escolhido compreende as décadas de 1950 a 1970, momento em que a 
produção local estava em sintonia com o que se vinha produzindo no restante do 
país, décadas antes. Por se entender que estes exemplares apresentam particu-
laridades e interferências regionalistas próprias, esse estudo pretendeu conhecer 
e investigar essas arquiteturas domésticas de expressão modernista. Com o obje-
tivo de criar um registro deste patrimônio arquitetônico e cultural, foi elaborado 
um roteiro nos moldes das fichas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, o IPHAN, para analisar e catalogar estas obras. O processo de trabalho 
incluiu pesquisas no arquivo da prefeitura municipal, buscando os documentos 
originais, que foram digitalizados através da recriação bidimensional e da criação 
de um banco de dados através do registro fotográfico, para que então fossem 
realizadas as análises e, consequentemente, a inventariação. Com estas infor-
mações em mãos seria possível iniciar a catalogação de um guia de edificações 
modernistas do interior gaúcho, para que a cidade não freie seu desenvolvimento, 
mas mantenha registrada parte do seu passado. Além disso, a divulgação desse 
estudo poderia despertar o interesse do poder municipal para ser executadas me-
didas protetivas para algumas edificações, talvez as mais expressivas, legado de 
um importante período do desenvolvimento urbano local e retratos de um cenário 
cultural. 

1.  A paisagem das cidades e o objeto desse estudo
A cidade e sua imagem são o resultado da ação cultural do homem. Através da 
percepção dos seus elementos físicos, construídos ou naturais, seria possível a 
leitura de intrínsecos aspectos que conformam a cultura de uma sociedade. De 
acordo com Corrêa e Rosendhal (2007), a paisagem cultural pode ser definida 

como multidimensional, apresentar uma dimensão morfológica, uma dimensão 
funcional, uma dimensão histórico-espacial e uma dimensão transtemporal, re-
sponsável por unir passado e presente de maneira dinâmica, servindo como uma 
fonte documental. 

Em uma análise afetiva, Bonametti (2014) avalia que as paisagens são mais do 
que aquilo que se vê, elas também podem ser o que se sente em relação ao lugar 
ou aquilo com o que se identifica o observador. Ele ainda observa que as cidades 
podem possuir estreita relação com a natureza circundante, 

Ao chegar a uma cidade, as primeiras impressões que se têm das 
edificações, das praças, das vegetações, ainda da luz, dos sons e até do 
ar, no qual paira a poeira de suas ruas, são indícios para se obter um 
verdadeiro quadro dos lugares. [...] A paisagem urbana também é o 
reflexo entre o homem e a natureza, e pode ser vista como a tentativa 
de ordenar o entorno com base em uma paisagem natural (BONAMETTI, 
2014, p.109).

Inserida no contexto da cidade, essas afirmativas podem ter como exemplo 
as próprias cidades e as memórias urbanas de seus cidadãos. Desse modo, os 
fenômenos urbanos que tem como referência o bairro, a rua, são constituídos e 
vivenciados nas cidades e possibilitam que determinados ambientes tornem-se 
paisagens culturais (NETTO & ALVES, 2011). 

Essa abordagem acerca das paisagens culturais tem a perspectiva de valorizar 
tanto os bens materiais como os imateriais. Da associação entre o ambiente físico 
construído e o natural, mais os aspectos sócio-culturais, seria possível explicar, 
ao longo do tempo, a evolução de determinadas sociedades, dos assentamentos 
humanos, e as influências de um sobre o outro. 

Dessa forma, admitindo-se que a paisagem urbana é mutável, renovando-se sobre 
o preexistente e criando novas formas para se adaptar aos momentos históricos, 
considerou-se que os critérios de organização acabam por ser constantemente 
questionados e modificados com a evolução da sociedade, da ciência e da técnica. 
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Com base nas definições de que a paisagem cultural seria integrada à paisagem do 
meio, e de que ambas se relacionam com o homem, optou-se por investigar uma 
importante via da história de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Avenida Presidente 
Vargas. Aliada a essa investigação, objetivou-se o registro de determinadas edifi-
cações domésticas, construídas naquela avenida, de expressão modernista que, 
devido às renovações pelas quais a cidade vem passando, estão sendo demolidas, 
sem ao menos serem inventariadas. 

2.  O contexto moderno no Rio Grande do Sul 
No Rio Grande do Sul, a manifestação do modernismo aconteceu de forma tardia 
por uma série de fatores, entre os principais pode-se citar a ocupação posteri-
or dessa região devido ao isolamento geográfico, um estado distante do centro 
do país e das influências do eixo Rio-São Paulo. Em segundo lugar, pode-se con-
siderar o cenário político nacional do período entre as décadas de 1950 e 1970, 
caracterizado em parte pela ditadura. De acordo com Biseli (2011), o Brasil, e por 
consequência o estado do Rio Grande do Sul, ficou aproximadamente vinte anos 
estagnado devido ao regime militar instaurado em 1964. Esse fato colaborou para 
o isolamento do país em relação às interferências da arquitetura pós-moderna que 
acontecia no restante do mundo naquela época, podendo se alegar que o Brasil 
se tornou um dos raros países que apresenta sucessores legítimos do movimento 
modernista. O terceiro fator que pode ser levado em conta seria a inexistência de 
uma escola de arquitetura local. Segundo Salvatori (2008), até 1945 a arquitetura 
no RS era realizada por arquitetos de outras regiões do país, ou por engenheiros 
ou por profissionais estrangeiros. Durante quase vinte anos (1949-1971), a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, era a única instituição que formava 
arquitetos no estado. Mais tarde, nos anos de 1970, outros cursos surgiram na 
região metropolitana da capital Porto Alegre, mas somente em meados dos anos 
de 1990 foi quando se presenciou a implantação do ensino da arquitetura e do ur-
banismo no interior do estado, no caso a cidade de Santa Maria, na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Desta forma, os profissionais que fizeram parte 
da produção arquitetônica que esse estudo enfocou eram engenheiros, de uma 

escola já consolidada na região centro do estado, ou arquitetos formados pela 
UFRGS de Porto Alegre. 

Outro aspecto importante que se pode destacar é que na arquitetura modernista 
gaúcha houve, em um primeiro momento, certa influência da arquitetura carioca 
e, posteriormente, da paulista.  Essa influência não foi plagiada, mas absorvida e 
interpretada, evidenciando uma preocupação com a decodificação da arquitetu-
ra da região sudeste, com a sua adaptação às condições culturais e ambientais 
locais. Mais tarde, com o aumento do número de arquitetos formados por novas 
escolas e também pelo uso indiscriminado de maneirismos provenientes de in-
fluências externas à arquitetura, a adequação da construção local enfraqueceu, 
não se percebendo mais a pertinência formal antes atingida. 

3.  O contexto de Santa Maria 
O município de Santa Maria iniciou sua formação em meados do século XVII, 
apresentando influências da arquitetura da terra natal dos colonizadores italia-
nos e alemães, essas, por sua vez, eram adaptadas às condições e recursos lo-
cais disponíveis, contribuindo assim para o começo de uma arquitetura regional 
própria dentro dos limites da cidade. Devido prioritariamente a condicionantes 
geográficos da região onde se estabeleceram as primeiras ocupações, Santa Maria 
conformou-se de maneira linear no sentido Leste-Oeste. Primeiramente, como 
um pequeno entroncamento de vias, sendo a principal delas a atual Rua do Aca-
mpamento, primeira via da cidade, e, mais tarde, desenvolvendo-se conforme 
o comércio prosperava e conforme as técnicas construtivas eram aprimoradas. 
Devido à vinda de mais imigrantes europeus, que traziam novas técnicas da terra 
natal, além de mão de obra disposta, as bases fundamentais do município foram 
edificadas e outras passagens foram ganhando importância. 

Nesse contexto, a Avenida Presidente Vargas delineou a nova paisagem urbana 
em desenvolvimento no século passado e se diferenciou das demais ruas da ci-
dade. Novas edificações residenciais com expressão racional, tendendo à horizon-
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talidade, foram sendo construídas e pode-se afirmar que a Avenida se configurou 
como um elemento temporal significativo: era na Presidente que os edifícios mais 
arrojados deveriam ser erguidos. Embora o perfil das quadras fosse marcado por 
casas baixas, alguns prédios institucionais importantes extrapolaram a altura em 
relação à arquitetura doméstica e auxiliaram na fixação de marcos referenciais 
lembrados até os dias de hoje, como, por exemplo, o Hospital de Caridade As-
trogildo de Azevedo, construído em 1903.

Com o avançar dos anos, a construção de obras racionalistas passara a ser cada 
vez mais comum na cidade, principalmente após a década de 1950. Reflexo do 
que havia começado anos antes nas obras europeias e nas brasileiras da região 
Sudeste, os diferentes elementos daquela modernidade passaram a se dissem-
inar pela arquitetura regional. Em Santa Maria, as construções protomodernas, 
ou art-decó, surgiram como a primeira expressão regional significativa e foram a 
principal veia arquitetônica da cidade até 1960, fundamentalmente no que se refe-
ria à arquitetura residencial. Alguns anos mais tarde, apareceram exemplares de 
residências que adaptavam as diretrizes do modernismo empregado na Europa às 
tradições vernáculas da região. Os ornamentos foram pouco a pouco se tornando 
obsoletos; as plantas ficaram mais integradas e funcionais; os telhados de quatro 
águas se transformaram parcialmente em terraços. Isso sem deixar de lado as 
tradições culturais, como o espaço destinado ao churrasco, que viria a ser um dos 
principais fatores que diferenciaria a vida doméstica desta região do restante dos 
exemplares modernistas espalhados pelo mundo (FOLETTO, 2008).

Atrelada à expansão fomentada pela implantação da UFSM, uma das primeiras 
universidades fora do eixo das capitais no Brasil, a cidade começara a sofrer um 
crescimento acelerado e uma necessidade de inovação técnica na construção civil 
que expressasse as mudanças pelas quais estava passando durante aqueles anos. 
A expansão linear urbana, o saneamento básico, o transporte público, além de 
novas estratégias de urbanismo.

Paralelamente acontecia a expansão urbana. Conforme destacado em Ágora 
(2002), o início do século XX foi marcado por novas concepções e percepções so-
bre espaço, influenciando as propostas arquitetônicas modernas e buscando uma 
interação cada vez maior com o ambiente circundante (ÁGORA, 2002, p.62). Pode-
se sintetizar que a proposição arquitetônica preocupava-se com a formação dos 
lugares.  

A importância de uma área urbana consolidada ao longo do 
tempo tem vínculos fortes com suas condições formais e por 
conteúdos provenientes da história do lugar. Essa história, repleta 
de acontecimentos, está representada pelos artefatos arquitetônicos 
constituintes do espaço que, simultaneamente, são repositórios de 
testemunhos do passado e portadores de vida para o presente (ÁGORA, 
2002, p.403).

Dessa forma, pode-se considerar que o contexto histórico do modernismo foi um 
importante momento para o desenvolvimento da arquitetura e da cidade, de cru-
cial importância para entender a relação das novas técnicas produzidas juntam-
ente com o crescimento urbano acentuado do século passado. É de fundamen-
tal importância aliar o conhecimento das edificações, do desenvolvimento das 
cidades, com a conjuntura histórica, pois se entende que uma arquitetura não 
preenche, somente, o espaço, ela é responsável por conformar o ambiente e as 
relações sociais que nele acontecem.

3.1 Pontuações sobre a Avenida Presidente Vargas 
Após os anos de 1980, surgiram ideias contestadoras a respeito da arquitetura 
racional modernista, as quais se refletiram na evolução urbana de Santa Maria. Al-
guns profissionais locais e agentes do planejamento público, em sua maioria com 
formação em áreas distantes da arquitetura, procuravam convencer de que o que 
se vinha construindo já não era mais a resposta para a resolução das arquiteturas 
e das cidades contemporâneas. 
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Em parte seus argumentos eram válidos, visto que a lógica funcionalista, por vez-
es ortodoxa, das urbes demonstrou-se inadequada para a existência de uma ci-
dade dinâmica. Mas se enganaram ao desconsiderar a importância de arquitetu-
ras de expressão modernista que conformaram diferentes bairros do município e 
que narraram momentos importantes da evolução da cidade. Atacando o perío-
do de ser demasiadamente simplório, seus críticos não se importaram com as 
demolições e descaracterizações que foram ocorrendo no final do século passado, 
principalmente no percurso da Avenida Presidente Vargas. 

Com o passar dos anos, a Avenida confirmou-se como uma das vias mais impor-
tantes de Santa Maria; espelhando um reflexo dos diversos períodos históricos 
que caracterizaram décadas de avanço na cidade. Arrisca-se considerar que a 
qualidade formal e estética de sua paisagem se fundamentou em sua diversidade. 
Porém, é apropriado observar que, mesmo com um patrimônio histórico e ar-
quitetônico evidenciado, uma parte significativa desses bens acabou por entrar 
em estado de descaracterização, seja por falta de manutenção ou até mesmo pela 
não consciência do seu valor. 

A partir de 1990, as modificações se acentuaram ainda mais, caracterizando-a de-
finitivamente como uma passagem de constante mutação. Isso ocorria ora dev-
ido às novidades no mercado da construção civil, como novas tecnologias que 
passaram a ser utilizadas e foram implantadas em alguns edifícios, e que inter-
feriram na sua imagem; ora devido ao estímulo para a construção de prédios de 
importância pública, como a Biblioteca Municipal, no ano de 1992, por exemplo. 

Em 2009, a Avenida Presidente Vargas inseriu-se na zona do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PPDUA) que incentivou a verticalização 
para as novas construções localizadas no chamado corredor de urbanidade. Des-
sa maneira, a especulação imobiliária fez com que os terrenos que possuíssem an-
tigas construções com algum valor histórico ou arquitetônico valorizassem. Esse 
fato foi contribuindo para o aumento do número de demolições de significativas 
edificações de expressão moderna na via e foi colaborando para a formação de 

um novo panorama na cidade. O que era antigamente um cenário de casas que 
moldavam um período histórico em Santa Maria e que articulavam adequada-
mente os espaços abertos e construídos, atualmente está se afigurando como 
edifícios verticalizados de espaço interior mínimo e com pouca relação com a rua.

É importante salientar que a linguagem de construção das cidades não deveria 
permanecer somente na tradição. Convencer a respeito disso não é a finalidade 
do estudo. A ressalva a não preservação de algumas edificações da Avenida Presi-
dente que estão sendo destruídas se apoia na crença de que é possível revitalizar 
ao mesmo tempo em que se desenvolvem os lugares. Pensa-se serem possíveis 
atitudes que contenham, simultaneamente, consideração às preexistências e 
força para transcender o momento atual (ÁGORA, 2002, p. 404). De acordo com 
Leite (1994), 

Se for possível identificar os elementos que compõem o nosso entorno 
visível, identificar sua origem e desenvolvimento, suas interrelações 
e suas manifestações específicas em cada lugar, deve-se reconhecer 
que esses elementos não são duradouros, mas, ao contrário, estão 
em contínua e incessante mutação. Da mesma forma, a experiência 
individual ou coletiva está, também, sujeita a variações contínuas, a 
uma dinâmica que deriva do processo histórico de qualificação, sobre 
o qual incidem os fatores mais variados, desde a evolução das relações 
políticas, econômicas e sociais, até o desenvolvimento das técnicas, das 
artes, das religiões, da filosofia (LEITE, 1994, p.25).

Compreende-se que as mudanças fazem parte da evolução social e que não pre-
cisam, necessariamente, serem encaradas como prejudiciais. Conforme destaca-
do em Ágora (2002), as cidades não deveriam apresentar caráter efêmero através 
da renovação de sua arquitetura a cada geração. 

Ao considerarmos o espaço da cidade como um todo no processo de 
construção, a arquitetura não se cria a cada geração, mas é certo que 
cada geração criará um novo significado para o espaço em que vive. 
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Assim como a cidade que se renova no olhar diferenciado de cada 
observador (ÁGORA, 2002, p.72).

Lynch (2008) reitera a colocação ao afirmar que, 

Não há resultado final, mas apenas uma continua sucessão de fases. 
Não se admira, portanto, que a arte de dar forma às cidades para o 
prazer dos sentidos seja bastante diversa na arquitetura, da música ou 
da literatura. Ela tem muito que aprender com outras artes, mas não 
pode imitá-la (LYNCH, 2008, p. 12).

Deste modo, a Avenida Presidente Vargas se articulou como um retalho de 
histórias e de períodos históricos, marcada por diversas realidades e por épocas 
da cultura local.

4.  Materiais e métodos
Para que se compreendesse até que ponto a arquitetura moderna do interior 
gaúcho se distanciou, ou não, da produção do restante do país, no período en-
volvido entre as décadas de 1950 a 1970, e para que se alcançassem os objetivos 
da pesquisa, elaborou-se uma metodologia que teve como premissa básica a in-
vestigação documental. Inicialmente, foram selecionadas sete casas (Quadro 1), 
das quais está sendo coletado material informações conforme Quadro 2. 

O ponto de partida do estudo foi o diagnóstico crítico de cada uma das edificações 
seguindo um roteiro de levantamento e de análise, que se alicerçou em referencial 
bibliográfico pertinente.  A busca por informações históricas, por fatos relevantes, 
o levantamento fotográfico e cadastral, a digitalização dos projetos, bem como a 
interpretação desses dados, também fizeram parte do processo. Através da re-
criação bidimensional dos exemplares e dos registros fotográficos das áreas ex-
ternas, internas e detalhes que caracterizassem o período, estão sendo realizadas 
as análises individuais, conforme o roteiro criado pelo grupo (Quadro 2). A necessi-
dade deste tipo de registro, catalogação e criação de um acervo é evidenciada pela 

falta de proteção ao patrimônio construído moderno, em um momento em que a 
modificação dessas tipologias é perceptível e no qual as casas, localizadas princi-
palmente nas áreas centrais, estão sendo substituídas por edificações em altura 
ou comerciais. No quadro 1 são apresentadas 7 casas selecionadas, seus dados 
principais, como endereço, proprietário, autores, ano do projeto e características 
mais marcantes.

Quadro 1: Quadro-resumo das edificações selecionadas para o estudo
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Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 

O roteiro tem como item inicial o lugar, descrevendo a implantação levando em 
consideração dimensões do terreno, topografia, orientação solar, relação com 
a rua, ocupação da construção no terreno conforme as exigências da época, 
relações entre espaços privado-público e visualização do entorno. Complementan-
do a análise, como segundo item, a tipologia ou forma da edificação, através da 
recriação bidimensional da edificação residencial a partir de documentação do 
período. Logo em seguida, analisa-se a função e o significado a partir da verifi-
cação de plantas baixas de cada pavimento considerando aspectos importantes 
como: núcleo da residência, a relação entre as zonas funcionais ou usos e as cir-
culações. De posse das seções verticais da edificação e dos materiais identificados 
da época de construção, assim como as técnicas construtivas. Outro item funda-
mental será a análise dos planos a partir das elevações; composição da edificação, 
dando ênfase nas fenestrações, nos revestimentos, na ornamentação conforme 
o caso e nos sistemas de proporções. Finalmente, analisado o estado atual da 
edificação, bem como das intervenções ou descaracterizações que as residências 
possam ter sofrido desde sua criação até os dias atuais. 

O quadro 2 apresenta o roteiro de análise.
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Quadro 2 - roteiro de análise.

Fonte: Gaspary, Pereira e Pereyron, 2013. 

Dessa maneira, o grupo pretendeu buscar a visão de um contexto amplo e a com-
preensão do tema abordado, culminando na catalogação das edificações. De ma-
neira geral, a investigação busca identificar estratégias compositivas próprias da 
arquitetura doméstica desenvolvida nessa região do interior do estado gaúcho, 
considerando a convergência de uma série de fatores que acabaram condiciona-
ndo a produção local, algumas vezes até discordantes dos princípios modernistas 
básicos devido às influências culturais. 
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5.  Discussões e Considerações Parciais 
Com estas informações em mãos seria possível iniciar a catalogação de um guia 
de edificações modernistas do interior gaúcho, para que a cidade não freie seu 
desenvolvimento, mas mantenha registrado o seu passado. Além disso, poderiam 
ser executadas medidas protetivas para estas edificações, legado de um impor-
tante período do desenvolvimento urbano local.

A Presidente, conforme denominação popular, constituiu-se como uma das 
maiores expressões histórico-arquitetônicas de Santa Maria, permeando há dé-
cadas a memória dos moradores da cidade, seja pela sua arquitetura, seja pela 
sua mutabilidade. Inicialmente, ela servia apenas como meio de ligação entre o 
centro e os bairros mais distantes. Atualmente, além da óbvia funcionalidade para 
locomoção, a Avenida figura-se como local de símbolo para os santamarienses, 
seja pela lembrança das suas fachadas modernas, memória dos cidadãos mais 
antigos; seja pela imagem atrelada ao período de desenvolvimento urbanístico. 

Somando a importância de sua conformação no tecido urbano com os incentivos 
construtivos proporcionados pelo novo PPDUA de 2009, a Presidente, e conse-
quentemente a paisagem da cidade, atravessou transformações. A associação de 
aspectos naturais e socioculturais que se relacionam moldou o cenário cultural 
que está em constante evolução. A característica Avenida com casas modernas 
está sendo substituída pela de via com tráfego rápido e de prédios altos, fazendo 
com que a visibilidade dos perfis de quadra venha diminuindo. 

A pós modernidade, seguida da globalização, alterou o sentido de identidade 
local, substituindo-o pelo conceito de não-lugar, onde espaços anônimos das ci-
dades tornam-se parecidos com outros em qualquer lugar do mundo. De fato isso 
parece estar acontecendo em determinados trechos de Santa Maria, contribuindo 
para o descaso com marcos referenciais importantes. 

Com o passar dos anos, a Avenida continuou a sofrer intensas modificações, que 
as caracterizaram como uma via em constante mutação. Ora devido às novidades 
no mercado da construção civil, ora devido ao estímulo para a construção de 
prédios de importância pública, ora devido a alterações da legislação urbanística 
ou pela própria necessidade de variação da coletividade. Sendo assim, conclui-se 
que a via se articula como um retalho de histórias e períodos históricos, assinalan-
do diversos momentos de extrema importância para a cidade.

Para completar, percebe-se que através das mudanças as paisagens culturais 
(re) criam-se ao longo do tempo, dependendo das necessidades e do momento 
histórico. Analisar a paisagem pode ser uma forma de recuperar a história dos lu-
gares, visto que ela possui elementos decodificadores da cultura que representam 
e definem o aspecto identitário e simbólico da coletividade, pois a paisagem não 
se acaba, pelo contrário, ela reproduz-se e regenera-se, tal como as sociedades.

Esse artigo abordou algumas casas de expressão modernista do interior do es-
tado do RS com a intensão de conhecer seus aspectos constituintes e armazenar 
seus desenhos originais. As obras estudadas estão relacionadas a uma época de 
grande produção com características racionalistas na cidade. 

Até o momento, a ausência de leis de preservação, a alienação por parte da co-
munidade e o crescimento imobiliário são alguns dos fatores que podem estar 
colaborando para o desaparecimento desses exemplares modernistas.

Apesar de o resultado das análises estar demonstrando que a modernidade gaú-
cha apresentou condições próprias, afastando-se um pouco das características 
nacionais, essas casas são importantes modelos do novo tipo de construção do 
período. Além disso, elas são representantes da expansão econômica e social de 
Santa Maria a partir da metade do século passado. Também se pretende conhecer 
e avaliar de que forma os regionalismos interferiram nesta produção, que de certa 
forma se adaptaram às técnica e à materialidade local.
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Por isso, espera-se que a pesquisa sirva como referência para próximos estudos 
a respeito do modernismo produzido no interior do estado do Rio Grande do Sul.  
Principalmente, porque há escassa bibliografia sobre o tema e pouco conheci-
mento sobre sua importância. Esses exemplares não possuem nenhum tipo de 
medida protetiva regulamentada pelas leis municipais e por estarem localizadas, 
na sua maioria em área central, elas podem se perder a qualquer momento. A cat-
alogação seria uma forma de manter o registro material desses bens arquitetôni-
cos e preservar a memória de um significativo período do desenvolvimento do 
município. 
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RESUMO
Celebrado recentemente pela imprensa estrangeira como um dos dez melhores 
parques urbanos do mundo, o Parque Ibirapuera é um símbolo de São Paulo. 
Projetado como o palco de convergência para os eventos comemorativos do IV 
Centenário da cidade, o Ibirapuera simbolizava  a ascensão da capital ao mundo 
moderno e industrializado e, sobretudo, o desejo das elites industriais em pontuar os 
espaços da capital paulista com modernidade.  Inaugurado em 21 de agosto de 1954, 
a história do parque, seus edifícios e arredores é marcada por disputas, incertezas 
e apropriações casuísticas que ainda permanecem vorazes. Na década de 1980, em 
pleno período de redemocratização, o Parque foi ocupado por manifestações ao 
passo em que a conscientização e necessidade de verde na capital seguia enfrentando 
especulações. Assim,  foram organizados inúmeros debates com a participação 
da sociedade civil sobre o que deveria ser feito no parque para sua regulação e 
proteção. É nesse período em que o parque é tombado como patrimônio cultural 
pelo Condephaat, num processo conflituoso surgido em decorrência do projeto de 

uma outra grande obra viária, o atualmente denominado Complexo Viário Ayrton 
Senna. A construção de dois túneis subterrâneos no parque, projetados a pedido de 
Jânio Quadros em sua última gestão municipal (1986–1988), era parte das obras 
para a construção do Corredor Viário Sudoeste–Centro, consideradas pelo prefeito 
“fundamentais para o sistema viário da cidade”, conectando a Av. 23 de Maio com 
o elitizado bairro do Morumbi. As obras foram contratadas e tiveram início no dia 
5 de novembro de 1987, alavancando a abertura de um processo tumultuado que 
culminou no tombamento do parque em 25 de janeiro de 1992, durante a gestão 
municipal de Luiza Erundina (1989–1992). A partir do Processo de Tombamento do 
Parque Ibirapuera realizado pelo órgão estadual do patrimônio e a sistematização 
da documentação ali reunida, foi possível trazer à tona os conflitos inerentes à sua 
patrimonialização e preservação em face das demandas que a ele se impõem. A 
história do Ibirapuera – que inclui seu processo de tombamento – é um exemplo 
da fragilidade da noção de esfera pública, como se a “coisa pública” tivesse caráter 
eminentemente privado, intrínseco às decisões verticais que favorecem os pequenos 
grupos interessados, tônica recorrente nas práticas deste território, como pretende-se 
demonstrar neste trabalho. Nesse sentido, o Ibirapuera pode ser compreendido tanto 
como evidência quanto como instrumento de uma esfera pública que é definida por 
sua coexistência com interesses privados e geralmente por eles enfraquecida.

Palavras-chave: público/privado; patrimônio; história urbana; Parque Ibirapuera
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Celebrado recentemente pela imprensa estrangeira como um dos dez melhores 
parques urbanos do mundo, o Parque Ibirapuera é um símbolo de São Paulo. 
Projetado como o palco de convergência para os eventos comemorativos do IV 
Centenário da cidade, o Ibirapuera simbolizava  a ascensão da capital ao mundo 
moderno e industrializado e, sobretudo, o desejo das elites industriais em pontuar 
os espaços da capital paulista com modernidade.  Inaugurado em 21 de agosto de 
1954, a história do parque, seus arredores, e seu conjunto arquitetônico projetado 
por Oscar Niemeyer e equipe, é marcada por disputas, incertezas e apropriações 
casuísticas que ainda permanecem vorazes.

O Ibirapuera foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), em 25 
de janeiro de 1992, durante a gestão municipal de Luiza Erundina (1989–1992), 
após uma longa disputa que durou quase uma década. A partir do Processo de 
Tombamento do Parque Ibirapuera realizado por esse órgão e a sistematização 
da documentação ali reunida, foi possível trazer à tona os conflitos inerentes à 
sua patrimonialização. Como sinaliza Maria Cecília Fonseca (2005, p.181) em seu 
estudo sobre o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan), “os 
processos de tombamento constituem espaços de expressão desses confrontos, 
onde se pode captar vozes envolvidas na questão da preservação e sua influência 
na condução dos processos”.

Na busca a tal documentação verificou-se, com enorme surpresa, que o Processo 
de Tombamento do Parque Ibirapuera encontrava-se disponível para download 
na internet no portal da “Arquicultura” [www.arquicultura.fau.usp.br], um proje-
to realizado em parceria pela Cesad FAU-USP, Emplasa e DPPH/Condephaat com 
financiamento da Fapesp (Projeto no  2009/51394-3) Programa de Pesquisa em 
Políticas Públicas da Fapesp, que estuda os bens tombados pelo Condephaat na 
cidade de São Paulo, reunindo dados documentais escritos, gráficos e iconográfi-
cos relacionados. O processo de tombamento do parque (processo no 25767-83) 
consiste numa documentação diversa compilada em três grandes volumes (Figura 
1) que possuem juntos mais de mil páginas. Como se documenta um processo de 

tombamento? Que tipos de documentos são incluídos, como são organizados? 
Afinal – e numa perspectiva menos filosófica e mais pragmática – como e o que 
se tomba? 

Figura 1: Os três volumes do Processo n. 25.767/8, ano 1987 - Estudo de Tombamento do Parque 

Ibirapuera, Condephaat, Secretaria de Estado da Cultura

Foi necessário, portanto, sistematizar essa documentação, fazendo uso de uma 
tabela com a identificação e descrição de todos os documentos que compõem 
esses três volumes. Apesar de extenso, o processo de organização dos docu-
mentos em formato digital facilitou a possibilidade de cotejá-los a partir de suas 
tipologias, cronologias, assuntos, meios de comunicação, instituições e pessoas 
envolvidas, na busca de identificar os critérios, agentes e práticas que nortear-
am o tombamento do parque. Os documentos estavam reunidos na ordem em 
que foram anexados ao processo, o que muitas vezes dificultou a identificação 
de onde começa e termina um conjunto de documentos de datas distintas, mas 
depositados de uma só vez. Algumas folhas de informação do processo estavam 
dissociadas dos documentos aos quais se referiam, o que tornou difícil precisar a 
quantidade exata de documentos que compõem o processo. Apesar das dificul-
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dades, no total de 1.134 páginas dos três volumes do processo foram identifica-
dos 293 documentos, ou pequenos conjuntos de documentos, de diferentes tipos, 
como cartas, atas, decretos, pareceres, relatórios, recortes de jornal, revistas, fo-
tografias, mapas, sendo o mais antigo datado de 1952, e o mais recente, de 2007. 
Um quarto dessa documentação, em sua maioria recortes de jornais, se constitui 
de documentos que já foram incluídos como documentos históricos, relativos aos 
anos anteriores ao início do processo (1952-1982). A maior quantidade de doc-
umentos num mesmo ano é de 1987, na grande disputa que levou à abertura 
oficial do processo de tombamento, majoritariamente acerca da construção de 
um túnel sob o parque, que será tratada adiante. Definitivamente, esse assunto é 
onipresente no processo, gerando dezenas de relatórios bastante extensos e ativa 
troca de correspondências entre técnicos, especialistas e autoridades, investidos 
cada qual de seu poder. Outro assunto que perpassa todo o processo é relativo à 
definição do limite da área tombada. As fontes encontradas nos três volumes têm 
valor inestimável para a  pesquisa de doutorado em curso. Do mesmo modo, ao 
verificar a ausência de outras fontes, não incluídas no processo e já levantadas 
anteriormente, impõe-se outra questão: quais são os critérios na seleção de uma 
documentação como essa? o que se guarda, o que não se guarda e com qual rigor?

Sabe-se que durante a década de 1960 iniciou-se o processo de descentralização 
das políticas de preservação no Brasil. O Iphan, criado como Serviço em 1937, já 
não conseguia manter uma agenda atualizada de conservação e manutenção do 
patrimônio em dimensão nacional, o que levou alguns estados a tomar para si es-
sas responsabilidades, motivando a criação dos dois primeiros órgãos a concorrer 
com a esfera nacional, sendo o primeiro deles a Divisão do Patrimônio Histórico 
e Artístico − DPHA do estado da Guanabara, criada em 1965. Em São Paulo, foi 
criado inicialmente o órgão estadual Condephaat, em 1968, e anos mais tarde, na 
esfera municipal da capital, o Departamento do Patrimônio Histórico − DPH em 
1975, e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp em 1985. Rogério Proença Leite 
(2004, p.53) frisa que com o surgimento de novas estruturas e legislações em nível 
regional e local flexibilizou-se “a difícil tarefa de atribuição de valor a certos bens 

que podiam ter relevância para estados e municípios, mas não para a genérica 
concepção do Iphan a respeito de memória e identidade nacionais”, reflexão que 
se aplica claramente ao Parque Ibirapuera, cujo tombamento federal iniciado em 
1998 ainda está inconcluso.

O longo período transcorrido para que se efetivasse o tombamento estadual do 
Ibirapuera, assim como a massiva documentação produzida no processo, permite 
inferir que, apesar da flexibilidade atribuída aos órgãos regionais, permanecia a 
dificuldade inerente aos órgãos públicos em dar andamento aos processos, acen-
tuada pelas descontinuidades de suas gestões – entre 1981 e 1992, o Ibirapuera 
esteve subordinado a alternância de seis prefeitos, cinco governadores e oito 
presidentes do Condephaat.

Ainda que a abertura do processo pelo Condephaat fosse aprovada oficialmente 
em 28/09/1987, os estudos para o tombamento começaram anos antes, como é 
possível verificar na antiga capa do Estudo de Tombamento, logo no início do pri-
meiro volume, datada de 09/02/1983.

Naquele ano de 1983 o Ibirapuera tornou-se uma arena de disputas ideológicas 
cujos espaços foram apropriados temporariamente por grupos sociais ligados a 
movimentos populares, como o acampamento que levou centenas de desempre-
gados a montar barracas no parque ao redor do lago, diante da Assembleia Leg-
islativa, protesto que durou 70 dias e suscitou debates acalorados ao passo em 
que uma outra apropriação no parque, a reforma de Lina Bo Bardi, ampliava os 
domínios do Museu de Arte Moderna (MAM) sob a marquise. Os discursos ambi-
entais começaram a se manifestar claramente nesse período, mas a agressão às 
áreas verdes lhes era bem mais sonante do que a expansão do museu articulado 
às elites da Cidade. Em meio aos debates em torno da reforma do MAM e do 
acampamento dos desempregados, a maior disputa, contudo, foi o tombamento 
do parque pelo Condephaat, que escancarou as disputas ferozes e os interesses 
políticos que envolvem os processos de patrimonialização e de urbanização da 
cidade.
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Anexada na abertura do processo em 1983, a primeira menção à possibilidade 
de seu tombamento é uma reportagem de Lelia Chacon (31/08/1981), na Folha 
de S. Paulo, Nela, a jornalista informava que o então presidente do Condephaat, 
Ruy Ohtake, iniciara havia cerca de um mês o estudo de tombamento do parque, 
“visando à preservação de uma das maiores áreas verdes da cidade, com 1,5 mil-
hão de metros quadrados, frequentado nos fins de semana por mais de 100 mil 
paulistanos”. Ohtake, no entanto, dizia preferir não divulgar mais detalhes sobre o 
trabalho “enquanto a pesquisa que vem sendo desenvolvida sobre o parque não 
estiver totalmente concluída”. Já adiantava, porém, que essa medida atenderia à 
nova filosofia do órgão na preservação de bens culturais, turísticos ou arquitetôni-
cos contemporâneos, dando como exemplo a Faculdade de Arquitetura e Urban-
ismo da Universidade de São Paulo, então recém-tombada.

Na reportagem, Chacon levantou alguns dados sobre a história do parque, res-
saltando os anos de abandono após sua inauguração, em 1954. Segundo a jor-
nalista, tal abandono fora ocasionado inicialmente pelas “discussões sobre o futu-
ro do parque” após os festejos do IV Centenário, acentuado pelas “intermináveis 
polêmicas sobre a responsabilidade de quem deveria administrá-lo”, e coroado 
pelo “habitual problema da falta de recursos”. Chacon avaliou também o predomí-
nio das autoridades municipais em relação ao uso do parque, cuja limpeza e os 
“poucos cuidados que recebe” só eram garantidos pelo funcionamento do gabi-
nete do prefeito – instalado no antigo Palácio das Nações desde 1956. Ressaltou 
que as entidades culturais existentes no parque – o Museu de Arte Moderna, o 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, os museus da 
Aeronáutica e do Folclore e o Pavilhão Japonês – permaneciam fechadas nos fins 
de semana, quando também não havia atividades da prefeitura e demais órgãos 
administrativos instalados nos outros pavilhões, que só funcionavam de segunda 
a sexta-feira.

A proposta de Ruy Ohtake do tombamento estadual do parque foi prontamente 
rejeitada pelo prefeito Reynaldo de Barros, que, em entrevista ao Diário Popular 
(REYNALDO..., 01/09/1981), no dia seguinte à matéria da Folha, classificou o Conde-

phaat como órgão “altamente complicado nas suas resoluções”. Afirmou que se o 
tombamento impedisse a deterioração do patrimônio ele até concordaria. No en-
tanto, se declarava contra porque acreditava que o tombamento era algo “irreal”, 
citando o exemplo da cidade de São Luís do Paraitinga, que “após o tombamento 
pelo Condephaat ficou impedida de receber água encanada”. E completava: “eu 
não concordaria porque sequer conseguiria instalar um canteiro ou um cano de 
água aqui no jardim em frente ao meu gabinete, sem autorização do órgão”.

Estes dois documentos de 1981, a matéria de Chacon e a entrevista do prefeito, 
levantam questões fundamentais que permeiam todo o processo de tombamento 
do parque: o conflito de interesses – espaciais, funcionais, simbólicos e políticos 
– que envolve a declaração de valor patrimonial. Atestam ainda como são distintos 
os sentidos da preservação, e do tombamento, para os diferentes agentes sociais 
implicados. Françoise Choay (2001, p.223), refletindo sobre a concepção de “pat-
rimônio histórico” ao longo do tempo, aponta que “a noção de valorização, implíci-
ta na designação do instrumento jurídico que é o ‘plano de proteção e valorização’ 
[no caso o processo de tombamento] rivaliza com o da proteção e a põe a serviço 
de um conceito que serve para tudo – o de desenvolvimento”.

Nas trajetórias históricas do Ibirapuera há agentes sociais que poderiam ser mais 
bem classificados como protagonistas, pois atuaram incisivamente em seu desti-
no em diversos momentos, às vezes a intervalos de mais de 50 anos. É o caso do 
longevo arquiteto Oscar Niemeyer, e também do onipresente político Jânio Quad-
ros.

Oscar Niemeyer, aos 77 anos, esteve no Ibirapuera no dia 04/10/1985. O arquiteto 
“não ia há muito tempo ao maior parque da cidade”, “passou rapidamente, viu 
flores desabrochando e constatou de perto o início da primavera em São Paulo”, 
relatava o jornal O Estado de S. Paulo. “Saiu muito feliz e até esqueceu, por mo-
mentos, as transformações ocorridas no parque que quase o descaracterizaram”. 
Niemeyer defendeu o tombamento do Ibirapuera, que a seu ver “garantiria a 
preservação da área, impedindo futuras modificações no plano do parque”, com-
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pletando: “A gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro” (LARANJEIRAS, 
06/10/1985).

Jânio Quadros (PTB) pode ser considerado o pivô que levou à abertura oficial do 
processo de tombamento do parque em 1987. Embora houvesse ameaças anteri-
ores à integridade do Ibirapuera nessa década – como a construção de um parque 
para idosos, o Geroparque do prefeito/médico Curiati, que após denúncias da so-
ciedade civil alavancou o Estudo em 1983 – a gota d’água para a abertura oficial 
do processo de tombamento em 1987 foi a ameaça da construção de dois túneis 
subterrâneos no parque, projetados a pedido de Jânio Quadros em sua última 
gestão municipal (1986-1988).

Paulo de Mello Bastos, então presidente do Condephaat, converteu-se no grande 
combatente à implementação dos túneis, numa disputa que trouxe uma série de 
correspondências afiadas e desaforadas. Em resposta ao informe de Bastos de 
26/10/1987, sobre a aprovação unânime da abertura do processo de tombamento 
pelos conselheiros do Condephaat, seguida de ofício que pedia o embargo das 
obras dos túneis “a bem da preservação da visibilidade dos bens tombados e do 
bem em processo de tombamento”, referindo-se ao parque e aos monumentos de 
seu entorno, Quadros revidou publicamente com uma carta, a primeira de uma 
série que levou o debate às manchetes de diversos jornais da época. 

Tal carta pode ser vista como um emblema das desavenças políticas que norteiam 
não só o processo de tombamento como toda a história do Ibirapuera, alvo fre-
quente que foi da voracidade dos líderes políticos que queriam dele se apropriar. 
Nela, o prefeito dá o tom da intransigência, acentuado por grifos: “não admito 
tombamento do Ibirapuera”; da ironia: “Se V.Sa. o desejar, tombe o Palácio do 
Morumbi”; e da ameaça: “Irei aos extremos judiciários, administrativos e políti-
cos, para impedi-lo”. Expondo de modo anedótico o jogo do poder no qual se 
desenrolam as disputas patrimoniais – “Estou convencido de que V.Sa. promove 
uma provocação e decidi aceitá-la” – Quadros concluía sua carta desautorizando 
o presidente do Condephaat, ao pedir que o ofício fosse transmitido diretamente 

à secretária de estado da Cultura, Bete Mendes, “com a qual tenho mantido, até o 
presente, as melhores relações de cordialidade e respeito”.

A carta do prefeito ao Condephaat foi transcrita no Diário Oficial do Município, 
junto a outra, dirigida ao governador do estado Orestes Quércia. Ao governador, 
Quadros referia-se ao Condephaat como a “estranha Entidade”, dizendo que o 
tombamento do parque constituía um “capitis diminutio”, ou perda de autoridade, 
que ele não aceitaria. 

Dois dias depois o prefeito publicou outra carta ao governador no Diário Oficial em 
lugar de destaque. Nela, afirmava que lutaria “com todas forças” e não admitiria 
o tombamento do Ibirapuera, “onde se encontra sede da prefeitura, o edifício da 
Bienal e o Planetário, entre outros, comprados e pagos por mim quando então 
Prefeito”. Mais uma vez ameaçava que haveria “consequências desagradáveis” 
caso a “impertinência do Condephaat” fosse levada a cabo, pois o “prefeito eleito 
pelo povo” não poderia ser “desautorado por forças subterrâneas, que desejam 
quebrar de vez, a cordialidade que existe entre Vossa Excelência e a Direção Mu-
nicipal”. E desautorizando o órgão uma vez mais, questionava a pressa que “im-
pele aos cavalheiros desse órgão esdrúxulo que vem tombando a cidade ao azar, 
impedindo muitas vezes obras fundamentais, que só recomendariam a mim e a 
Vossa Excelência?” O prefeito terminava exigindo respeito “a quem já serviu como 
vereador, deputado, governador, presidente da República e prefeito por duas vez-
es, sempre pelo voto colhido nas urnas livres”.

A autoridade a quem Quadros exigia respeito pode ser compreendida dupla-
mente nesse contexto. Se por um lado ele era a autoridade como representante 
ad æternum do poder público em todas as suas instâncias – naquele momento 
impedido de construir túneis por conta de uma imposição feita pela tal “estranha 
entidade” – por outro significava também a “autoridade” que vem de uma certa 
“autoria” sua em relação ao Ibirapuera, que o investia do poder de decidir sobre 
ele, pois, como um dos protagonistas do parque, Jânio Quadros está presente na 
história do Ibirapuera desde o final da década de 1940, quando, como vereador, 
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iniciou sua meteórica carreira política, que o levou num lapso de 15 anos de ver-
eador a presidente da República. Na condição de vereador (1948-1953) ele impe-
diu que o parque fosse transformado em um estádio de futebol – o que veio a ser 
o Estádio do Morumbi. Ao utilizar o trunfo do passado como argumento contra o 
tombamento – “este parque só existe porque eu existo, ou estaria transformado 
em estádio de futebol” – ele reafirmava a noção de autoridade como autoria, e o 
seu poder sobre o parque. Nas décadas de 1930 e 1940 o Ibirapuera já era pre-
destinado a ser um parque, mas o território permanecia como um imenso vazio 
dando margem a diversas especulações, entre as quais se cogitou construir não 
só estádios, mas também jóqueis clubes e aeroportos (ver BARONE, 2007 e jul.-
dez. 2009). Finalmente em maio de 1954, Quadros entrava outra vez em cena, em 
conflito direto com Ciccillo Matarazzo, o presidente da Comissão do IV Centenário 
e responsável pela construção definitiva do parque, demitindo-o da comissão às 
vésperas de sua inauguração. Governador do estado (1955-1959), seguramente 
sua desavença declarada com o prefeito Adhemar de Barros contribuiu para o 
estado de abandono que tomou conta do parque após os festejos comemorativos.

Naquele ano de 1987, porém, a proposta de Jânio Quadros para o Ibirapuera era 
outra. As obras para a construção do Corredor Viário Sudoeste-Centro, consid-
eradas pelo prefeito “fundamentais para o sistema viário da cidade”,  conectando 
a Av. 23 de Maio com o elitizado bairro do Morumbi, já haviam sido contratadas e 
tiveram início em 05/11/1987. 

Hoje já é conhecida a notória contribuição das grandes empreiteiras, responsáveis 
pelas grandes obras urbanas, nas campanhas de diversos políticos brasileiros, 
assunto bastante em pauta na atualidade, mas ainda furtivo naquela época. Aque-
la obra envolvia tamanho interesse, que Quadros chegou a argumentar a seu fa-
vor, em memorando ao secretário de Vias Públicas,  que “Manhattan [possivel-
mente referindo-se ao Central Park] e o Hyde Park são ocos, tais as passagens 
de túneis que comportam. Esquece-se que essa cidade terá 9 ou 10 milhões de 
automóveis ao fim do século, e mais de 20 milhões de habitantes”. Nota-se que a 
comparação com os dois parques urbanos internacionais também remetia à ori-

gem do Ibirapuera. A diferença é que nas citadas referências os parques não são 
“ocos” como se referia o prefeito: sob o Hyde Park não há túneis para circulação 
viária, e sob o Central Park, apenas em suas extremidades existem túneis para o 
metrô, mas nenhum túnel para carros. 

Aos extensos relatórios de impacto ambiental contratados pelo prefeito, contra-
punham-se inúmeros pareceres desfavoráveis pela falta de clareza, ou pela in-
suficiência de dados. Por muito que se tentava mitigar os danos ambientais que 
um túnel exclusivo para automóveis causaria, a luta continuou por mais de um 
ano, plena de dúvidas, ameaças, restrições, pedidos de propostas alternativas, e 
demonstrações de solidariedade por parte da sociedade civil. Mas não houve luz 
no fim do túnel. Em setembro de 1988, noticiava-se que “o grande túnel” avança-
va “por baixo do Ibirapuera”, “caminhando todo dia um pouco”. Localizado a 23 
metros da superfície, o túnel já havia avançado 78 metros por baixo do parque e 
outros 23 no sentido da Av. 23 de Maio (NICOLLETA, 09/11/1988).

No final de 1988, Jânio Quadros deixava as obras inconclusas do túnel para a pre-
feita que o sucedia, Luiza Erundina (PT) – que, por sua vez, suspenderia as obras 
durante sua gestão (1989-1992). Só na administração seguinte, de Paulo Maluf 
(1993-1996), é que o túnel seria finalizado e inaugurado, em detrimento das obras 
do metrô e de uma variedade de propostas que pensavam o parque como o “es-
paço público” que ele é, ou deveria ser. Propostas que buscavam, em vão, con-
tribuir para criar condições de que uma certa “dimensão pública”, tão ausente 
nessa cidade, pudesse se constituir. O túnel sob o parque, portanto, ilumina con-
tradições e simboliza o paradoxo da modernidade que privilegia o “privado” em 
detrimento ao “público”, prática que permanece nos dias de hoje.

Além do buraco do túnel, Jânio Quadros deixara a Erundina também uma surpre-
sa: às vésperas do fim de seu mandato, ele doou a uma instituição privada área de 
22.500m2 dentro do parque, para que fosse construído um teatro – o famoso au-
ditório, cuja ausência era lamentada desde a inauguração do Ibirapuera (ANTES..., 
26/12/1988). Essa notícia do Jornal da Tarde, não incluída no Processo de Tomba-
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mento, relata que “segundo a Fundação Arthur Rubinstein, a futura construção 
deverá seguir o estilo funcional do Lincoln Center de Nova York, com projeto de 
Niemeyer abrigando um teatro para três mil pessoas, uma garagem para mil car-
ros, além de salas para aulas. Pela doação do prefeito, publicada no Diário Oficial 
Municipal, a Fundação Arthur Rubinstein deverá custear a construção do prédio 
e terá direitos de administração durante 99 anos, ao fim dos quais o teatro e as 
outras dependências passarão a ser bens do município”.

O teatro da Fundação Arthur Rubinstein, embora não construído, chegou a ser 
projetado por Oscar Niemeyer (Figura 2), outro protagonista da história do parque 
que, diferentemente de Jânio Quadros, é bastante ausente na documentação 
do processo de tombamento do Condephaat. Assim como Quadros, entretanto, 
Niemeyer entra em cena em diversas etapas da história do parque, como autor 
− em equipe composta pelos arquitetos Eduardo Kneese de Mello, Zenon Lotufo, 
Hélio Uchoa Cavalcanti, Gauss Estelita, Carlos Lemos − do projeto original na déca-
da de 1950, que ficara inacabado sem o teatro inicialmente previsto. O arquiteto, 
que viveu 104 anos, conseguiu finalizar sua obra meio século mais tarde com a 
construção do Auditório Ibirapuera em 2004. Contrariando as expectativas, a con-
strução definitiva do Auditório não se apresenta como um dos capítulos notáveis 
no processo de tombamento, com as questões que se imporiam ao órgão do pat-
rimônio quando o mesmo autor viesse modificar sua obra, já tombada. Essa dis-
cussão pós-tombamento está ausente – o que aponta descontinuidade na docu-
mentação desse processo, que, no entanto, inclui documentos até 2007.

Figura 2: Visadas da maquete do Teatro da Fundação Arthur Rubinstein, em fotografias feitas pela 

autora na ocasião da exposição Oscar Niemeyer: clássicos e inéditos, realizada em 2014 no Itaú 

Cultural

Fica a questão: o que se guarda e para que se guarda um processo de tombamen-
to como esse? Um dos últimos documentos do volume 3 do processo refere-se a 
uma solicitação de envio de documentação, de 2002, feita ao Condephaat pelo Ip-
han, que em 1998 abrira “o processo de tombamento do conjunto das edificações 
projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer para o Parque Ibirapuera, aí incluído 
o prédio do Detran, separado do parque por uma avenida”. No ofício de 2002, 
o órgão de preservação nacional informava ao órgão estadual que o estudo de 
tombamento do parque encontrava-se em fase final, e solicitava documentação 
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sobre o parque e as obras de Niemeyer, além de informações sobre a gestão e 
propriedade do parque e edifícios tombados. A resposta do Condephaat, no mês 
seguinte, de que não possuía esses dados, colocando o Estudo de tombamento 
do Parque Ibirapuera à disposição para consulta e aparentemente encerrando 
o diálogo com o Iphan, permite pensar no que realmente consiste um processo 
senão num grande acúmulo de documentos não sistematizados e, portanto, de 
difícil leitura, relação e extração de informação.

Somente na virada de 1988 para 1989, três anos antes da publicação da resolução 
de tombamento do parque, é que se encontram no processo documentos relati-
vos à iniciativa da Fundação Arthur Rubinstein em construir um teatro no parque 
na tal área doada por Jânio Quadros. Prontamente, o Condephaat informava à 
nova prefeita Luiza Erundina sua preocupação “com vistas à propalada notícia da 
imprensa referente à intenção da construção do teatro”, sendo atendido pela pre-
feita poucos meses depois, tornando sem efeito a cessão concedida pelo prefeito 
anterior. 

Após o tombamento em 1992, consta no processo apenas um documento refer-
ente à construção do auditório: um artigo intitulado “Ibirapuera”, escrito por Oscar 
Niemeyer (20/02/2000) e publicado na Folha de S. Paulo quatro anos antes da con-
strução definitiva do auditório. Na ocasião, Niemeyer lamentaria, uma vez mais, o 
caráter inacabado de sua obra do parque com a inexistência do teatro, sugerindo 
que aquele momento seria oportuno para a conclusão: tratava-se dos preparati-
vos para a festa comemorativa dos 500 anos do descobrimento do Brasil que seria 
realizada no Parque Ibirapuera, conhecida como Mostra do Redescobrimento. Ao 
que tudo indica, esse artigo não levantou preocupações como o anterior, relativo 
ao teatro de Jânio Quadros, e, pelo visto, dentro dos limites impostos pelos doc-
umentos reunidos no Processo de Tombamento do Condephaat, o órgão tam-
bém não se moveria durante a construção definitiva do auditório. Apesar de não 
constar na documentação do Condephaat, o órgão foi favorável à construção do 
Auditório em 2004 e ausentou-se da grande disputa travada entre a Prefeitura e o 
Ministério Público.  O que não se guarda?

O Palácio da Agricultura é outra ausência detectada no processo de tombamen-
to estadual do parque, identificada logo na resolução de tombamento do dia 
25/01/1992, quando uma vez mais o Ibirapuera era simbolizado no aniversário 
da cidade, dessa vez como seu patrimônio. Na resolução consideravam-se “a ex-
trema carência na metrópole paulistana de espaços verdes para recreação, lazer 
e para o exercício de práticas culturais”; “o caráter inovador das edificações repre-
sentativas da comemoração do IV Centenário de São Paulo”; e a “importância do 
viveiro Manequinho Lopes na produção de mudas para o ajardinamento e arbor-
ização da cidade”, nessa ordem. Após limitar “a área verde localizada no interior 
da cercadura metálica atualmente existente”, listavam-se todas as edificações do 
parque, incluindo blocos de sanitários e central de telefonia. Apenas uma ficava 
excluída: a do Palácio da Agricultura. Num primeiro momento é possível estranhar 
e questionar se seria pelo fato de o Detran o ocupar desde 1959, mas não seria 
o caso, pois o Condephaat não legisla sobre o uso do bem tombado. Se assim o 
fizesse, não poderia ter tombado o parque, que ainda estava tomado pelas sedes 
burocráticas naquele momento. Então por que dividir o conjunto arquitetônico 
do parque, o mesmo que já havia nascido “mutilado” – termo usado desde a sua 
origem pelos próprios “autores” do projeto do parque, ao lamentar a supressão 
do teatro que fez com que o conjunto ficasse “eternamente capenga”, em report-
agem crítica sobre o Ibirapuera na primeira edição da revista Módulo, de março 
de 1955.

Desde que suprimiram o teatro na década de 1950, muito se falou da mutilação 
sofrida pelo conjunto arquitetônico, até quando foi finalmente construído o Au-
ditório Ibirapuera, meio século mais tarde. No entanto, muito pouco foi questio-
nado sobre a visível redução de área pública nesse território, sempre tida como 
“dada”, em números flutuantes que variavam em milhares de metros quadrados. 

O Processo de Tombamento amplia e enriquece esse debate trazendo novos doc-
umentos relativos aos limites da área tombada. Um dos grandes problemas do 
tombamento do Ibirapuera é a inexistência de regulamentação da área envoltória, 
que tem demarcação genérica de 300 metros a partir do limite que foi estabeleci-
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do pelo Condephaat: os gradis do parque. No processo existem inúmeras plantas 
que marcam e remarcam a área tombada, a partir dos diversos deslocamentos 
e inserções de gradis que foram feitos ao longo do tempo. É interessante notar 
que a cada realocação de grades celebrava-se a incorporação de área ao parque, 
muitas vezes ínfima. 

Possivelmente foi a ruptura espacial provocada pela Av. 23 de Maio o que levou o 
Condephaat a não incluir o Palácio da Agricultura, que na época do tombamento 
– e por mais de 50 anos – sediava o Detran. Essa ausência representa, portanto, 
uma escolha que reafirma a mutilação como prática recorrente nesse território, 
ao não tombar o conjunto dos pavilhões de Niemeyer como conjunto. Como assi-
nala Rodrigo Queiroz (2009, p.151-152), o Palácio da Agricultura, por sediar o De-
tran, “nunca foi assimilado como objeto integrante do conjunto do parque, apesar 
desse mesmo edifício integrar todos os estudos de Niemeyer”, desde os primeiros, 
feitos ainda em 1951.

Recorremos a uma imagem aérea de 1958 (Figura 3) que mostra como o parque 
e seu entorno configuravam-se naquela época, uma década antes das inter-
venções viárias, ainda com limites bastante tênues. A essa imagem sobrepomos, 
em verde-claro, o limite da área do parque atual, tombado pelo Condephaat e, 
em verde-escuro, todo o território segregado pelo corredor viário, marcado em 
amarelo.

A imagem surpreende pela visível redução de potencial área verde que poderia 
ser incorporada ao parque e revela o loteamento do grande espaço anteriormente 
destinado aos jardins. Nota-se a existência de um lago que criava com o outro lago 
do parque um lugar privilegiado para o primeiro símbolo idealizado para a região 
ainda na década de 1920, o Monumento às Bandeiras, de Vitor Brecheret. Esse 
lago seria aterrado, para que em seu lugar fosse construído o edifício da Assem-
bleia Legislativa, inaugurado no aniversário da cidade em 25/01/1968, resultado 
do concurso de 1961. 

Impressiona, sobretudo, a enorme área ‘potencialmente pública’ e ‘potencial-
mente verde’ (mancha em verde-escuro) que se perdeu com o desmembramento 
sucessivo dos terrenos do entorno, amplamente facilitado pelo conjunto de aveni-
das. Dado o crescimento exponencial da população e, consequentemente, do 
número de automóveis nas ruas, essas avenidas tornaram-se, ao longo do tempo, 
verdadeiros obstáculos ao deslocamento e circulação de pedestres, segregando 
cada vez mais seus lotes cercados, nos quais se instalaram, e se ampliaram, out-
ros grandes equipamentos urbanos, como hospitais, institutos científicos e clubes 
privados, além das zonas militares e residenciais.
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Figura 3: Vista satélite do Parque Ibirapuera em 1958 extraída do site Geoportal; a mancha 

em verde-claro inserida sobre a imagem indica o limite da área atual, tombada em 1992 pelo 

Condephaat; em verde-escuro, o território segregado pelo corredor viário, uma imensa área verde 

que representa quase outro parque Ibirapuera em áreas estaduais, entre outras particulares, 

possíveis de ser incorporadas ao parque e/ou ter uso público, como a área ocupada pelo Exército, 

Assembleia Legislativa, Clube Círculo Militar, Instituto Biológico, Instituto Dante Pazzanese, 

Instituto de Engenharia, Centro Acadêmico XI de Agosto, Conjunto Desportivo do Ibirapuera, 

Área da Sabesp; nesse espaço também se encontram algumas áreas já públicas, como a do 

Modelódromo, municipal, e a do Conjunto Desportivo Ibirapuera, estadual.

Durante o processo de tombamento estadual, e no decorrer da história do parque, 
identificam-se inúmeros conflitos que ora tendem para a questão do ambiente – o 

caso do túnel, por exemplo, ou o acampamento dos desempregados –, ora ten-
dem para a cultura – a construção do Auditório ou o caso da reforma do MAM. 
Essas questões, no entanto, estão sobrepostas e conectadas com a própria função 
de lazer que o parque impõe a partir de suas características. E daí efluem as dis-
putas mais ferozes, nas quais as diversas autoridades envolvidas defendem suas 
posições e interesses, muitas vezes inconciliáveis. Em parecer de 1999, incluído no 
processo de tombamento estadual, a arquiteta do Condephaat Lucilene Whitaker 
de Mello Bastos, abordaria muito bem a questão:

Intervenções pontuais, vindas de cima para baixo, têm sido a tônica na 
administração do parque Ibirapuera. Esta forma de gerir o parque só 
tem contribuído para a sua descaracterização, não obstante tratar-se 
da área verde mais importante da cidade. (…) Entendemos que somente 
através de uma discussão aberta, abrangente e democrática será 
possível traçar as metas para chegar a uma solução satisfatória com 
relação à preservação do conjunto arquitetônico e do parque como um 
todo.

Tais palavras, escritas há quase vinte anos atrás, encontram total ressonância nos 
dias de hoje, quando o Ibirapuera voltou a estampar manchetes de jornais, desde 
que o último prefeito da capital, João Doria (2017-2018), anunciou que o parque 
integraria um pacote de concessões para a iniciativa privada que a administração 
pública estava prevendo para os parques da cidade. No início do mês de março 
deste ano (2018) foi lançado o edital de concessão para consulta pública. Na au-
diência realizada em 14/03/2018, apesar do protesto de defensores e frequen-
tadores do parque contra tal medida, exigindo, em vão, que fosse organizado 
um plebiscito para que a sociedade civil pudesse se manifestar contra algo que 
claramente não havia pedido, e lhe estava sendo imposto “de cima para baixo”, 
ficou previsto que o edital final seria aberto para concorrência ainda no primeiro 
semestre. 

Também em meados de março, uma outra notícia sobre o Ibirapuera (MARQUES, 
24/03/2018) passou aparentemente despercebida, pois não causou tanto furor 
quanto o edital de concessão. Trata-se da venda de parte do terreno do antigo 
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Palácio da Agricultura, ex-Detran e atual sede do Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo - MAC USP, para o tradicional Colégio São Luís, da 
Companhia de Jesus, localizado no Avenida Paulista desde 1918, que conseguiu a 
proeza de comprar do Estado o terreno de 15,4 mil m2 no Ibirapuera, para instalar 
a sua nova sede, já apresentada às famílias dos alunos em vídeo com renderings do 
projeto (Figura 4). Como elaborado por Sergio Martins (2013) em relação ao Porto 
Maravilha no Rio de Janeiro 

a ausência de debates prévios e aprofundados, capazes de dar voz e 
vez a anseios outros que os do interesse econômico, é compensada por 
visões virtualmente acabadas de um futuro já decidido e embalado para 
consumo; em outras palavras, a possibilidade de se pensar alternativas 
é preterida em favor de uma solução que já se apresenta como 
definitiva.

Figura 4: Imagens extraídas do vídeo de lançamento da nova sede do Colégio São Luís no 

Ibirapuera. Disponível em: https://www.saoluis.org/colegio-sao-luis-apresenta-o-projeto-csl-2020-

e-anuncia-sua-nova-sede/

A história do Ibirapuera – que inclui seu processo de tombamento – é um exemplo 
da fragilidade da noção de esfera pública, como se o que fosse público pudesse 
ser “fatiado”, tônica recorrente nas práticas deste território. Ou como se a “coisa 
pública” tivesse caráter eminentemente privado, intrínseco às decisões verticais 
que se apresentam como definitivas e favorecem os pequenos grupos interes-
sados – a “celebração dos direitos individuais”, nas palavras de Edgard de Assis 
Carvalho, presidente do Condephaat, em parecer de 18/02/1991:

Todas essas forças ativas que acabaram por tornar possível o 
tombamento do Parque do Ibirapuera atualizam aquilo que Marshall 
Berman definiu como sendo o paradoxo da modernidade, uma época 
plena de paradoxos e tensões permanentes entre o antigo e o novo, a 
admiração pela tradição e o desejo de inovação, o gosto pela ordem e 
o desejo da espontaneidade, a celebração dos direitos individuais e as 
modalidades espetaculizantes das burocracias estatais. 

Nesse sentido, o Ibirapuera pode ser compreendido tanto como evidência quan-
to como instrumento de uma esfera pública que é definida por sua coexistência 
com interesses privados e geralmente por eles enfraquecida. E, como tentou-se 
demonstrar aqui, isso não pertence apenas ao passado, mas se move de modo 
operante no presente.
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RESUMO
A presente comunicação pretende contribuir para o debate sobre os desafios 
relacionados à preservação da arquitetura moderna, a partir da apresentação do 
antigo Laboratório da Febre Amarela, construído entre 1954 e 1960, no campus da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Parte de uma 
breve descrição da trajetória da construção do patrimônio moderno da Fiocruz, 
ressaltando os valores atribuídos aos edifícios que constituem este acervo. Em 
seguida, apresenta o antigo Laboratório da Febre Amarela, atual Pavilhão Henrique 
Aragão, desde o projeto original até o seu atual estado de conservação, analisando 
as principais intervenções ocorridas desde sua construção, buscando identificar os 
desafios que se colocam para a sua preservação.  

Palavras-chave: Preservação, Arquitetura Moderna, Laboratório da Febre Amarela 
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Apresentação 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, possui hoje 
um importante acervo arquitetônico no Campus Fiocruz Manguinhos, composto 
por um conjunto de edificações em estilo eclético construídas para abrigar as ativ-
idades do então Instituto Soroterápico Federal, entre 1904 e 1922, e por alguns 
edifícios modernos, construídos nas décadas de 1940 e 1950, entre eles o Pavil-
hão Henrique Aragão. A preservação deste conjunto está sob a responsabilidade 
do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz (DPH/COC), 
unidade criada em 1985, dedicada à pesquisa e preservação da memória e história 
da instituição. Além dos acervos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos e ar-
queológicos, a Fiocruz é responsável pela salvaguarda de acervos arquivísticos, 
bibliográficos, museológicos e coleções biológicas.

É importante destacar a presença de outros exemplares da arquitetura moderna 
que estão sob a responsabilidade da instituição, situados fora dos limites do cam-
pus de Manguinhos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro: o antigo Pavilhão Agrícola, 
atual Pavilhão Olympio da Fonseca, em Jacarepaguá; e o Centro de Referência Pro-
fessor Hélio Fraga, inaugurado em 1952, localizado no Bairro de Curicica, ambos 
situados dentro dos antigos limites da Colônia Juliano Moreira. 

Diante do desafio imposto pela gestão do conjunto de bens culturais que hoje es-
tão sob a responsabilidade da Fiocruz, a Casa de Oswaldo Cruz publicou em 2013 
a Política de Preservação e Gestão de Acervos Culturais das Ciências e da Saúde, com 
o objetivo de estabelecer princípios gerais e diretrizes, além de orientar o desen-
volvimento de programas, planos e procedimentos específicos visando a preser-
vação dos acervos culturais sob a guarda da COC (Fundação Oswaldo Cruz, 2013). 
Esse documento estabelece como orientações estruturantes o investimento em 
ações preventivas em relação aos danos que podem impactar estes acervos e em 
pesquisa e produção de conhecimento para subsidiar a definição e aprimoramen-
to das estratégias de sua conservação. 

A Política acima citada estabeleceu ainda a necessidade de elaboração de planos 
de conservação preventiva para os acervos da instituição, através de um dos seus 
programas específicos que trata da conservação e restauração destes acervos. 
Nesse sentido, tem sido adotada uma metodologia para elaboração destes pla-
nos, desenvolvida por um grupo de trabalho multidisciplinar composto por profis-
sionais dos departamentos da COC, que prevê seu desenvolvimento em quatro 
etapas (Coelho, 2017): 

1. Caracterização, onde são reunidas as informações sobre o edifício (histórico, 
características arquitetônicas, materiais construtivos, etc), sobre o sitio onde 
ele está localizado e seu entorno (dados climáticos, características do terreno, 
etc.);

2. Diagnóstico, com informações que possam ser úteis para a análise do esta-
do de conservação do edifício, buscando estabelecer uma relação de causa e 
efeito entre os problemas identificados e os agentes de deterioração; 

3. Avaliação de riscos, através da aplicação de metodologia especifica para iden-
tificação dos riscos com o objetivo de estabelecer prioridades para as ações; 

4. Procedimentos, etapa onde devem ser definidas as ações para a prevenção 
dos danos a partir dos resultados das etapas anteriores.   

Para tratar dos desafios relacionados à preservação dos edifícios modernos vin-
culados aos usos relacionados às atividades de ensino, pesquisa e produção em 
saúde desenvolvidas pela Fiocruz, esse artigo vai abordar apenas os edifícios mod-
ernos situados no Campus Fiocruz Manguinhos. Buscou-se descrever as principais 
intervenções realizadas em alguns destes exemplares, de forma a identificar de 
que forma foram orientadas e, a partir destas experiências, construir diretrizes 
que orientem a preservação do antigo Pavilhão da Febre Amarela. 
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A formação do conjunto moderno do Campus Fiocruz 
Manguinhos
O período inicial de ocupação do Campus Fiocruz Manguinhos (1904-1919) foi car-
acterizado pela construção dos edifícios para abrigar as atividades do recém cria-
do Instituto, projetadas pelo arquiteto português Luiz Moraes Junior, que utilizou 
a linguagem do ecletismo nestes projetos. O período entre as décadas de 1920 
e 1930 foi caracterizado por grandes modificações que reduziram os limites do 
campus, muitas decorrentes das reformas urbanas empreendidas na cidade do 
Rio de Janeiro que motivaram, por exemplo, o aterro dos terrenos mais próximos 
ao mar por conta dos desmontes dos morros no centro da cidade (Oliveira, 2003). 
Havia grande dificuldade em se oficializar a demarcação do terreno do Instituto, o 
que se deu somente após a abertura da Av. Brasil, em 1948. Após a conclusão das 
obras dos últimos edifícios ecléticos em 1922, nenhuma construção significativa 
foi realizada no Instituto Oswaldo Cruz até 1937, quando foi construído o Pavilhão 
Rockfeller (obra realizada entre 1935 e 1937), cujo projeto foi desenvolvido pela 
instituição norte-americana. 

A partir da Revolução de 1930, o Instituto passou a ser subordinado ao Ministério 
da Educação e Saúde (MES) e os projetos para os edifícios do campus, passam a 
ser responsabilidade dos arquitetos da Divisão de Obras deste ministério, criada 
em 1934. Alguns arquitetos desta divisão, como Jorge Ferreira, são hoje reconhe-
cidos pela sua relevante contribuição para a produção da arquitetura moderna 
brasileira (Sanglard; Costa, 2012). A aplicação dos princípios da arquitetura mod-
erna nos novos projetos da Fiocruz corresponde ao período iniciado na gestão de 
Henrique Aragão (1942-1949), que, de acordo com a historiografia da formação do 
Campus Manguinhos, corresponde ao segundo período de seu desenvolvimento, 
compreendido entre os anos 1942 e 1974. Henrique Aragão, com a preocupação 
em definir e consolidar os limites do terreno do campus, escolheu construir os 
novos pavilhões afastados do núcleo arquitetônico original (Oliveira, 2003). 

Entre os edifícios construídos neste período, merece destaque os edifícios implan-
tados na década de 1940: o Pavilhão de Cursos (atual Pavilhão Arthur Neiva), o 
Pavilhão de Patologia (atual Pavilhão Carlos Chagas) e o Pavilhão do Restauran-
te Central (atual Pavilhão Carlos Augusto da Silva). Na década seguinte, o mes-
mo repertório moderno foi utilizado na construção da Portaria da Av. Brasil e do 
antigo Pavilhão da Febre Amarela, também conhecido como Pavilhão Henrique 
Aragão (Oliveira, 2003).  

O reconhecimento do moderno como patrimônio  
No Brasil, a construção do patrimônio moderno acontece de maneira bastante 
peculiar, como apontado pela historiografia consagrada da trajetória das práticas 
de preservação do patrimônio cultural no país. O grupo que constituiu o corpo 
técnico do recém criado Iphan, em 1937, foi formado por profissionais e intelec-
tuais que militavam em defesa da arquitetura moderna como símbolo nacional e 
atuou de forma a construir um acervo de bens protegidos que refletissem esse 
ideário (Fonseca, 2005).

A análise dos processos de tombamento do Iphan identificando os exemplares do 
Movimento Moderno protegidos até 2013 (Bispo, 2014), revela que a maioria está 
localizada na região sudeste (sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) 
e Brasília, postura bastante criticada atualmente pelos profissionais de outras 
regiões do país por representarem apenas uma vertente do movimento no Brasil, 
a “Escola Carioca”. Rubino (1996) aponta para a “autoconsagração” desse grupo de 
arquitetos ao inscrever suas próprias obras nos livros de tombo do Iphan. 

Apesar do tombamento precoce de alguns edifícios modernos, posteriormente se 
deu um grande hiato, consequência da ampliação do repertorio de bens reconhe-
cidos como patrimônio e, por outro lado, pela desvalorização que o movimento 
moderno sofreu a partir das fortes críticas ocorridas nos anos 1960 e 1970 (Mah-
fuz, 2002). 
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No cenário internacional, o interesse pela preservação dos exemplares mais signif-
icativos do Movimento Moderno se inicia a partir da década de 1980, despertado 
pelas demolições e desconfigurações de parte dos edifícios ícones do movimento, 
causadas pelas rápidas transformações do ambiente urbano, pelas modificações 
impostas pela adaptação a novos usos aliadas às atualizações dos aspectos tec-
nológicos, inclusive para atender a novos padrões de conforto e segurança (Car-
valho, 2005).  Nesse contexto, ocorrem os primeiros encontros sobre a preser-
vação do legado do século XX que, na década de 1990, influenciaram a criação de 
organizações internacionais dedicadas à valorização desse patrimônio, entre elas, 
o Docomomo (International Commitee for Documentation and Conservation of 
Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), e comitês espe-
cializados do Getty Conservation Institute (GCI) e do ICOMOS (Conselho Internacio-
nal de Monumentos e Sítios). 

Na Fiocruz, o processo de redemocratização em curso no Brasil na década de 
1980, culmina na eleição do médico sanitarista Sergio Arouca que, para além de 
tantas contribuições para a consolidação de políticas públicas na área da saúde 
no Brasil, desempenhou um papel fundamental para as ações de preservação do 
patrimônio cultural da instituição ao criar, em 1985, a Casa de Oswaldo Cruz (COC). 
Entre as missões da unidade está a preservação dos edifícios históricos tombados 
pelos órgãos de tutela federal, estadual e municipal, além dos que tem seu valor 
reconhecido como representativos da história e memória institucional.  

A primeira iniciativa para proteção destes exemplares se deu no final da década 
de 1990, diante do eminente risco de descaracterização dos dois edifícios (figura 
1) projetados pelo arquiteto Jorge Ferreira, o Restaurante Central (atual Pavilhão 
Carlos Augusto da Silva) e do Pavilhão de Cursos (atual Pavilhão Arthur Neiva). 

Figura 1: Pavilhão Arthur Neiva (1) e  Restaurante Central (2), ambos projetados pelo arquiteto Jorge 

Ferreira.  Fonte: DAD/COC/FIOCRUZ. (década de 1960)

A partir dos estudos desenvolvidos pelos arquitetos do DPH/ COC, foi encamin-
hado ao Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro 
(Inepac) o pedido de tombamento destes edifícios, cujo processo foi concluído 
em 2001. Recentemente, em 2014, foi encaminhado um dossiê com o pedido de 
extensão do tombamento estadual para a Portaria da Av. Brasil e o Pavilhão Hen-
rique Aragão.  

Análise de intervenções nos edifícios modernos da 
Fiocruz
A seguir são descritas as principais intervenções realizadas nos dois edifícios pro-
jetados pelo arquiteto Jorge Ferreira, os primeiros a terem seu valor reconhecido 
por atores externos à instituição. Buscou-se destacar a relação entre as estratégias 
definidas para a intervenção e os critérios de preservação do patrimônio moderno 
vigentes no momento das intervenções analisadas, estabelecendo uma compara-
ção com a percepção atual dos desafios que permanecem para sua preservação.
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Pavilhão Arthur Neiva (antigo Pavilhão de Cursos)
Projetado para abrigar as atividades de ensino do então Instituto Oswaldo Cruz, 
o antigo Pavilhão de Cursos (figura 2) abrigou também, desde o início de suas 
atividades, alguns laboratórios de pesquisa do IOC (Costa, 2017). As salas de aula 
e laboratórios foram distribuídos ao longo do bloco principal, unido ao bloco do 
auditório por uma laje suspensa por pilotis. 

Figura 2:. Pavilhão Arthur Neiva e Pavilhão da Patologia. Fonte: DAD/COC/Fiocruz (s.d.)

Para o controle da insolação, o arquiteto projetou uma circulação avarandada vol-
tada para a fachada norte, ritmada por uma sequência de colunas interrompida 
parcialmente por uma parede de concreto com elementos vazados. A composição 
da volumetria do conjunto se destaca pela forma adotada para o bloco do au-
ditório e pela aplicação do painel de azulejos de autoria do paisagista e artista 
plástico Roberto Burle Marx (1909-1994).  

A obra mais significativa no edifício aconteceu entre 1995 e 1996, antes do seu 
tombamento, e contou com a supervisão dos arquitetos do DPH/COC, além da 
consultoria do próprio autor do projeto, Jorge Ferreira. Os arquitetos do depar-
tamento conseguiram negociar uma redução significativa das intervenções mas 
algumas modificações foram realizadas, entre elas a vedação dos vãos do bloco 
do auditório e a ampliação das salas do trecho inicial do bloco principal, avançan-
do sobre a varanda e o pátio coberto. Houve ainda modificações no bloco do au-
ditório para a abertura de um novo acesso ao foyer, com alteração das esquadrias 
existentes. 

A partir do tombamento do edifício em 2001, as intervenções se restringiram à 
compartimentação interna das salas e adaptações na infraestrutura em atendi-
mento às normas de biossegurança para áreas de laboratório e ao conforto dos 
usuários do edifício. Parte da aquisição destes equipamentos foi realizada através 
do financiamento de projetos de pesquisa, consolidando-se uma prática de inter-
venções executadas de forma isolada.  Como as demandas pela instalação destes 
equipamentos vieram de forma fragmentada, optou-se, em um primeiro momen-
to, pela execução de tubulações aparentes até que uma solução para todo o ed-
ifício pudesse ser viabilizada. Esta prática trouxe como resultando uma profusão 
de elementos que geram impacto significativo na leitura das fachadas do edifício. 

Buscando orientar as ações voltadas para a conservação do edifício e propor dire-
trizes para futuras intervenções, o DPH vem desenvolvendo um plano de conser-
vação preventiva conforme a metodologia já descrita.  Entre 2015 e 2016, com o 
apoio do programa Keeping It Modern do Getty Conservation Institute, foram realiza-
das pesquisas especificas no edifício visando subsidiar as etapas de caracterização 
e diagnóstico deste plano. A partir destes resultados e dos dados previamente 
levantados pelo corpo técnico do departamento, serão realizadas as etapas se-
guintes de avaliação de riscos e definição de procedimentos, onde se pretende 
definir as estratégias de atuação voltadas para a prevenção dos danos a partir das 
prioridades identificadas na avaliação dos riscos.      
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Pavilhão Carlos Augusto da Silva (antigo Restaurante 
Central)
O Restaurante Central foi construído entre 1948 e 1953 para atender a demanda 
por um espaço onde os funcionários pudessem fazer suas refeições, tendo em 
vista o isolamento do Instituto em relação às áreas centrais da cidade. O arquiteto 
projetou um edifício dividido em dois blocos onde funcionavam um restaurante 
para os funcionários mais graduados e um refeitório para os demais funcionários, 
ambos servidos pela cozinha instalada no bloco central. 

Para se adequar à declividade do terreno, o bloco da frente foi construído sobre 
pilotis e o espaço interno foi dividido em dois salões. O acesso a este bloco se 
dá por uma varanda descoberta, voltada para a Av. Brasil, onde foi instalado um 
painel de azulejos de autoria de Paulo Rossi Osir. Por este projeto, o arquiteto 
Jorge Ferreira recebeu a Menção Especial do júri da 1ª Bienal Internacional de Ar-
quitetura de São Paulo, em 1951 (Mindlin, 1991). 

Figura 3: Restaurante Central na década de 1950. Fonte: Arquitetura Moderna no Brasil

(Mindlin, 1991)

A primeira intervenção realizada no edifício depois do seu tombamento foi a 
restauração do painel de azulejos, em 2004, que incluiu também o painel artísti-

co do Pavilhão Arthur Neiva (Costa; Pessoa; Ribeiro, 2005). No final de 2004, foi 
iniciada uma obra mais completa, com a supervisão do DPH/COC e do próprio 
Jorge Ferreira. O levantamento cadastral do edifício, realizado para orientar esta 
intervenção, mostrou modificações em relação ao projeto original: fechamento da 
área livre do pilotis; divisão do espaço interno do bloco de trás em dois níveis e sua 
compartimentação para abrigar atividades de atendimento ao trabalhador. Além 
destas modificações, haviam sido inseridos telheiros na cobertura e um castelo 
d’água próximo a uma das fachadas do edifício. Os salões e a cozinha utilizados 
pelo restaurante encontravam-se em estado de abandono. 

Segundo os autores do projeto, a restauração considerou a preservação das car-
acterísticas originais do edifício e a recuperação de sua aparência original, quando 
possível. Neste sentido, foram restauradas as esquadrias de madeira existentes 
e removidos os acréscimos que interferiam na composição original das fachadas. 
Eles defendiam a desocupação do pilotis para a recuperação da espacialidade do 
projeto original mas esta intervenção não se mostrou viável naquele momento. 
Para diferenciar este acréscimo, o projeto previu a pintura das paredes entre as 
colunas externas do pilotis de forma a diferenciá-las das paredes originais, pinta-
das na cor branca (Costa et al., 2003). Dessa forma, parte das modificações ocor-
ridas ao longo do tempo foram mantidas porém algumas foram removidas, como 
os telheiros e o castelo d’água, transferido para um local nas proximidades. 

Foram feitas modificações no salão principal para a instalação do sistema de cli-
matização, reforma dos banheiros e da cozinha, com atualização das instalações 
prediais. Na varanda, foi feita a impermeabilização do piso e introduzido um novo 
guarda-corpo em alumínio, executado com base no desenho original. Na cober-
tura, foram removidas as telhas existentes para a introdução de parte do equipa-
mentos do sistema de climatização e introduzidas telhas em alumínio com siste-
ma de calhas entre os diversos planos de telhado, com inserção de descidas de 
águas pluviais e de uma platibanda em volta de todo o perímetro do edifício. 
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Em 2015, o edifício voltou a ser utilizado como restaurante, com a ocupação dos 
salões do bloco principal e do bloco central. Foram realizadas reformas inter-
nas na cozinha e demais áreas de apoio mas as outras ações necessárias para a 
conservação do edifício não foram incluídas no escopo desta obra, entre elas, a 
restauração das esquadrias e reparos na cobertura para corrigir pontos de infil-
tração na laje. 

Atualmente, os principais danos presentes no edifício são decorrentes da aus-
ência de elementos de proteção nas fachadas, característica presente em vários 
edifícios modernos, ocasionando a deterioração de parte das esquadrias de ma-
deira, sobretudo as localizadas na fachada mais exposta à ação das intempéries. 
Além disto, o edifício apresenta pontos de infiltração em alguns trechos, provavel-
mente pelo acúmulo das águas pluviais nas lajes de cobertura que não foram co-
bertas por telhas. O DPH/COC está realizando um diagnóstico buscando soluções 
para os problemas encontrados, levando em consideração os aspectos teóricos e 
metodológicos que orientam o campo da restauração.  

O antigo Pavilhão da Febre Amarela
A Febre Amarela, erradicada do país por Oswaldo Cruz no início do século XX por 
meio de campanhas de combate ao mosquito transmissor da doença, volta a ser 
um problema de saúde pública no final dos anos 1920, a partir do adensamento 
das cidades. Diante do novo desafio, somente as campanhas de combate ao mos-
quito não bastavam para evitar a disseminação da doença e pesquisadores bus-
cavam uma formula para produzir uma vacina que imunizasse a população. Neste 
contexto, em 1923, é estabelecido um convênio entre o recém criado Departa-
mento de Saúde Pública (1920) e a Comissão Sanitária Internacional da Fundação 
Rockfeller, que havia direcionado suas pesquisas para o combate a esta doença 
desde o final da Primeira Guerra (Benchimol, 2001).

Através desse convenio, entre 1935 e 1937, a Fundação Rockfeller construiu um 
edifício para abrigar um laboratório para a pesquisa e produção de vacinas contra 

a febre amarela em um terreno pertencente à União, nas proximidades das insta-
lações do então Instituto Oswaldo Cruz. A edificação, projetada em estilo proto-
modernista, foi incorporada ao Instituto em 1950 e, segundo Costa (2017), seu 
projeto representou o rompimento com o emprego da linguagem eclética adota-
da para os edifícios projetados pelo arquiteto Luiz Moraes Jr. 

Em 1946, com a transferência desta atividade para o Serviço Nacional da Febre 
Amarela, os laboratórios Fundação Rockfeller passaram a ser utilizados também 
para estudos sobre o vírus da influenza, em parceria com cientistas do Instituto 
Oswaldo Cruz. “O incremento dos estudos com outros vírus no Pavilhão Rockfeller 
tornou necessário o remanejamento de diversas salas utilizadas na preparação 
das vacinas contra a febre amarela, de maneira a isolá-la de tão perigosas contam-
inações” (Benchimol, 2001, p. 219). Isso motivou a elaboração de um projeto para 
um novo edifício para a vacina antiamarílica, dotado de recursos mais modernos 
de refrigeração para reduzir os índices de contaminação. 

O antigo Pavilhão da Febre Amarela, atualmente Pavilhão Henrique Aragão, foi 
construído para abrigar o novo laboratório para a preparação de vacinas contra 
a doença. Inicialmente planejado para ser implantado em um terreno no bairro 
de Vila Isabel, o projeto previa a construção de mais um bloco com a função de 
abrigar uma garagem, oficinas mecânicas e de carpintaria, cozinha, refeitório e 
depósito.
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Figura 4: Fachada principal do antigo Pavilhão da Febre Amarela Fonte: DAD/COC/ Fiocruz (s.d)

Diferente dos outros edifícios modernos do campus Manguinhos, projetados por 
arquitetos da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde, o Pavilhão 
Henrique Aragão é de autoria do arquiteto Roberto Nadalutti (1922-2002), então 
funcionário do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), fruto de um convênio en-
tre o SESP e o Serviço Nacional de Febre Amarela, em 1952. O arquiteto fez parte 
da segunda turma (1942-1946) formada pela Faculdade Nacional de Arquitetura 
da Universidade do Brasil, já após a reformulação do ensino empreendida por 
Lucio Costa na década de 1930. 

O edifício possui dois pavimentos que se configuram em uma volumetria prismáti-
ca predominantemente horizontal, onde as fachadas mais extensas (sentido 
norte-sul) foram tratadas com soluções de vedação diversas conforme a orien-
tação do sol. A distribuição das salas foi feita para atender ao fluxograma da pro-

dução da vacina amarílica, realizada em etapas separadas e sequenciais, segundo 
orientação do cientista responsável pelo laboratório (Nadalutti, 1998). 

Para garantir maior flexibilidade à distribuição interna do edifício, sua estrutura 
foi projetada de forma independente e é formada por uma sequência de pórticos 
em concreto armado que sustentam as lajes dos pavimentos. Segundo Nadalutti 
(1998), o desenho adotado para os pilares da fachada principal faz referência ao 
método de preparo da vacina contra a febre amarela, desenvolvida a partir da 
inoculação do vírus no embrião de um ovo livre de doenças.

Outros elementos que se destacam na composição do edifício: a modulação dos 
vãos das esquadrias, o uso de elementos para controle climático e o desenho da 
escada do hall principal. Integra ainda o projeto original o desenho de um pequeno 
jardim frontal com canteiros e um espelho d’água em formato ameboide, cuja au-
toria é de Ramiro Pereira, membro da equipe da Divisão de Obras. 

A fabricação da vacina contra a febre amarela passou a ser de responsabilidade 
do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) a partir de 1976 
e, ainda hoje, parte do processo de produção da vacina ocorre no Pavilhão da 
Febre Amarela. As etapas de envase e o processamento final são realizados em 
outros edifícios do Centro Tecnológico de Vacinas, localizado no mesmo campus. 

As maiores modificações no edifício se deram em função da necessidade de ade-
quação aos novos processos de produção de vacinas e normas estabelecidas pe-
las agências reguladoras. Um dos grandes desafios para a adaptação de edifícios 
construídos antes da regulamentação das normas sanitárias vigentes, está na ne-
cessidade de se garantir a esterilidade dos ambientes onde o vírus é manipulado, 
exigindo que os edifícios sejam perfeitamente herméticos.  

Internamente, a tipologia do edifício se adaptou bem aos novos fluxos do proces-
so produtivo mas foi aplicada uma manta vinifica sobre os pisos originais para 
atender às normas vigentes. Além disto, o hall de entrada foi compartimentado 
para facilitar o controle de acesso, comprometendo sua espacialidade e a leitura 
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do desenho da escada original em formato helicoidal.  Ainda internamente, foi 
feito um rebaixamento do pé direito com forro em gesso acartonado para escond-
er a distribuição das novas instalações. Em algumas esquadrias foi aplicada uma 
película nos vidros para diminuir a incidência da luz nos ambientes internos. 

Externamente, a volumetria do edifício sofreu alguns impactos: inserção de escada 
metálica externa para atender às normas de segurança contra incêndio; rebaixa-
mento em gesso sob a laje em balanço do pavimento superior em frente à entrada 
principal; instalação de diversos equipamentos na fachada posterior para garan-
tir a infraestrutura necessária ao funcionamento do laboratório e construção de 
anexos no entorno para abrigo de lixo, casa de máquinas, caldeiras e geradores. 

Apesar das intervenções apresentadas, o edifício preserva os elementos formais 
que lhe conferiram valor como um representante do movimento moderno brasile-
iro e que foram destacados no Guia de Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro: 

O conjunto modernista da Fundação Oswaldo Cruz conta com 
elementos formais comuns aos mais apurados exemplares do período. 
(...) O Pavilhão da Febre Amarela, um prisma retangular de estrutura 
independente, tem na colunata do falso pilotis com vazado em forma 
de gota – “como uma vacina”, segundo o autor – seu ponto de destaque 
(Czajkowski, 2000, p. 117- 118)

Um dos principais desafios para a preservação do Pavilhão Henrique Aragão se 
refere, portanto, às necessárias adaptações do espaço diante das novas tecnolo-
gias e normas de biossegurança para atividades laboratoriais. Além disto, a neces-
sidade de aumentar a produção de vacinas contra a Febre Amarela aponta para 
um cenário de transferência desta atividade para um novo polo de produção que 
garanta maior fluidez ao processo produtivo. Neste momento, percebe-se a opor-
tunidade de realizar estudos detalhados para orientar o planejamento de ações 
de conservação do Pavilhão Henrique Aragão, incluindo o estabelecimento de di-
retrizes para um novo uso do edifício que garanta a preservação dos valores que 
definem seu significado cultural. 

A pesquisa que vem sendo desenvolvida no âmbito do mestrado profissional em 
Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde do pro-
grama de pós-graduação da Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz pretende buscar as 
informações sobre o contexto em que se deu cada uma destas intervenções, o 
escopo dos projetos, os atores envolvidos, os critérios e valores que orientaram 
estas ações, informações relevantes para a elaboração de diretrizes que possam 
orientar os futuros projetos e intervenções, buscando a conciliação entre os desa-
fios citados e estratégias viáveis para sua preservação.   

Considerações finais 
Diante do exposto, verifica-se que a maior parte das modificações realizadas nos 
edifícios modernos da Fiocruz estão relacionadas às adaptações a novos usos, 
inserção de elementos de forma dissonante para adequação às novas tecnolo-
gias e normas de biossegurança ou para resolver questões relativas ao conforto 
ambiental. Nota-se que foram procedimentos empregados para resolver questão 
práticas e, na maior parte das vezes, de forma pontual, sem que o edifício fosse 
considerado como um todo. 

Já nas primeiras intervenções realizadas nestes edifícios após o reconhecimento 
do seu valor como patrimônio, percebe-se a preocupação com a pesquisa históri-
ca, sobretudo sobre o projeto original e seus autores, justificada pela valorização 
da autoria dos projetos quando se trata da arquitetura moderna. Busca-se assim 
relacionar a importância de preservação de um edifício moderno à relação do seu 
autor com os arquitetos de renome, consagrados pela historiografia do movimen-
to modernos no Brasil. 

Nota-se ainda pouca preocupação com a documentação das intervenções, so-
bretudo antes do tombamento dos dois exemplares modernos. No caso do antigo 
Restaurante Central, a intervenção foi bastante divulgada pelos autores do proje-
to em eventos promovidos pelo DOCOMOMO Brasil, o que mostra o interesse na 
valorização do edifício como representante do Movimento Moderno, e do arquite-
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to Jorge Ferreira, destacando a sua produção em relação aos demais arquitetos 
da Divisão de Obras do MES. No entanto, não foram encontrados nos arquivos do 
DPH/COC, levantamentos que pudessem fornecer informações sobre o estado de 
conservação dos edifícios antes das intervenções, o que sinaliza um certo afasta-
mento em relação ao campo teórico do restauro. Além disso, nos artigos escri-
tos sobre a obra, não foram feitas menções explicitas às formulações teóricas do 
restauro, o que demonstra uma dissociação entre a teoria e a prática, crítica que 
vale para a maior parte das obras realizadas em edifícios do patrimônio moderno.  

Apesar de reconhecer desafios inerentes à preservação do patrimônio moderno, 
Kuhl (2008) defende que, independentemente do tipo de patrimônio, a pratica da 
restauração deve respeitar os princípios teóricos atuais para o campo da preser-
vação, que tem como marco a Carta de Veneza, documento base do ICOMOS (Con-
selho Internacional de Monumentos e Sítios), do qual o Brasil é signatário. Segun-
do a autora, estes princípios, válidos para qualquer tipologia de bens culturais, 
foram baseados em “pelos menos dois séculos de formulações teóricas, associa-
das a experiências sistemáticas na prática que conduziram às atuais vertentes da 
restauração de bens culturais” (Kuhl, 2008, p. 59). Sobre a complexidade das varia-
das vertentes da escola italiana, a autora salienta que, apesar de operarem de ma-
neira distinta, todas elas defendem o respeito pleno ao valor documental da obra. 

As formulações teóricas permitem que pelo menos se circunscreva e 
defina-se o campo de ação de maneira adequada e fundamentada 
em preceitos éticos e científicos, separando-o daquilo que exorbita 
completamente dos objetivos da preservação; pois uma coisa é possuir 
uma pertinência relativa; outra, é ser de todo impertinente ao campo. 
(Kuhl, 2006, p. 200)

Com base nestas formulações teóricas, Kuhl faz uma crítica severa à forma como 
vêm sendo conduzidas as intervenções nos edifícios representativos do Movimen-
to Moderno, que, na sua maioria, não leva em consideração as estratificações que 
refletem o seu transcurso ao longo do tempo, buscando reconstruir o edifício 
conforme o projeto original.  Neste sentido, aponta que a facilidade de acesso às 

informações do projeto executivo e detalhes construtivos conduziu muitas inter-
venções de reconstrução nestes edifícios. Desconsidera-se que, na maior parte 
dos casos, a solução final adotada não corresponde ao projeto executivo, poden-
do apresentar modificações significativas em relação ao projeto, “ou seja, substitu-
ir indistintamente e refazer elementos segundo o projeto original é, por um lado, 
destruir documentos históricos de relevo e, por outro lado, colocar em seu lugar 
algo que não é nem mesmo uma reprodução fidedigna daquilo que foi construí-
do” (Kuhl, 2006, p. 200). 

Um dos aspectos relevantes para orientar as intervenções nos bens culturais, pre-
conizado desde a Carta de Veneza é o respeito pelas várias fases da obra, o que 
“não significa que o bem não possa ser alterado ou que remoções não possam 
ser feitas. Ao contrário, a restauração implica transformações, (...) e exige esforço 
de interpretação caso a caso” (Kuhl, 2008, p.56). Esta interpretação deve ser fun-
damentada no conhecimento meticuloso dos aspectos formais, materiais e docu-
mentais do edifício e orientada pelos procedimentos teóricos e metodológicos do 
campo da restauração. Esta avaliação visa ainda a definição de usos compatíveis 
com as características da edificação, ou seja, usos que respeitem suas particular-
idades. 

No caso dos edifícios modernos da Fiocruz, apesar do reconhecimento do seu 
valor para a história da instituição, nota-se a dificuldade em reconhecer outros 
valores relacionados à arquitetura destes edifícios, sobretudo diante das dificul-
dades enfrentadas pelos usuários em trabalhar em espaços pouco adequados 
às atividades que hoje ali se desenvolvem. Deve-se buscar a definição de usos 
compatíveis que orientem os projetos de adaptação necessários, levando em con-
sideração a preservação dos elementos que conferem a esses edifícios o seu sig-
nificado cultural. 

Essa questão se relaciona ao fato de que os edifícios modernos foram projetados 
para atender a um programa definido a partir de uma função especifica. A rapidez 
das mudanças nos programas dos edifícios a partir das novas demandas espaciais 
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e funcionais e das inovações tecnológicas fez com que estes ficassem particular-
mente vulneráveis. A funcionalidade de muitos arranjos espaciais modernos pode 
tornar mais difícil a inserção de novos usos, o que não justifica a destruição desses 
edifícios. Para Moreira (2010), quando um edifício adquire significância cultural, 
as transformações não devem ser encaradas como simples reforma ou modern-
ização, mas devem “fazer parte de uma operação de conservação” (Moreira, 2010, 
p. 7). 

Outro desafio relacionado ao patrimônio moderno se refere a especialização tanto 
dos espaços quanto dos materiais, ou seja, diferente do que acontecia na arquite-
tura tradicional, na arquitetura moderna cada material ou elemento construtivo 
serve a uma função específica. Algumas características materiais tornaram estes 
edifícios especialmente vulneráveis: estrutura em concreto aparente; fachadas re-
bocadas sem molduras que protegessem das chuvas; uso de lajes planas quando 
as mantas de impermeabilização ainda não haviam sido aperfeiçoadas; vedações 
em vidro e esquadrias de ferro muito delgadas. O saber tradicional e empírico foi 
substituído por “um novo saber, baseado na precisão dos cálculos, na leveza e na 
novidade dos materiais e na produção em série dos componentes construtivos” 
(Montaner, 2012, p. 147). 

Esse abandono das formas tradicionais de detalhamento do projeto, a inexperiên-
cia da mão-de-obra no emprego das novas técnicas e materiais construtivos e a 
falta de conhecimento adequado sobre o desempenho dos novos materiais trouxe 
desafios relevantes à conservação da arquitetura moderna.  

Para enfrentar os desafios postos para a preservação do patrimônio moderno da 
Fiocruz, a elaboração dos planos de conservação, alinhada à política de gestão 
dos acervos da COC/ Fiocruz, se apresenta como ferramenta importante. Além 
de oferecer uma oportunidade para a elaboração de estudos mais aprofundados 
sobre estes edifícios, estes planos preveem o desenvolvimento de ações de ed-
ucação patrimonial visando envolver os diversos atores sociais na valorização e 
apropriação desse patrimônio, condição fundamental para sua preservação. 

No caso específico do antigo Pavilhão da Febre Amarela, o desafio que se coloca 
está relacionado, em um primeiro momento, à definição de estratégias que garan-
tam a preservação dos elementos relevantes de sua arquitetura sem comprom-
eter a continuidade do processo de fabricação das vacinas. No segundo momen-
to, o desafio se refere ao estabelecimento de parâmetros que possam orientar a 
definição de um uso compatível para o edifício, diante do cenário da transferência 
das atividades de produção para outro local.  Neste sentido, os estudos sobre o 
edifício, que vem sendo realizados, considerando, entre outros aspectos, suas car-
acterísticas físicas, o histórico das intervenções e os valores que lhe foram atribuí-
dos, constituem passos importantes para a elaboração do seu plano de conser-
vação.    
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RESUMO
Considerando que o Conjunto Urbanístico de Brasília possui valor excepcional, 
como um sitio cultural e que deve ser protegido para o beneficio da humanidade, 
a pesquisa objetiva questões sobre a importância de se preservar o significado 
histórico, artístico e cultural implícito no desenho original de Lucio Costa.  Além de 
considerar o impacto e as relações socioculturais com as regiões administrativas do 
DF. Além disso, busca fomentar uma articulação entre a Universidade de Brasília/
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o IPHAN/DF/Nacional e a Secretariaria 
da Educação do DF por meio de ensino e pesquisa, a partir de programas de 
colaboração técnica e convênios. A pesquisa propõe a construção de material 
pedagógico que possa contribuir para a abordagem do tema “educação patrimonial” 
de maneira eficiente, lúdica e esclarecedora, a fim de sensibilizar as crianças nas 
primeiras fases de sua formação e, concomitantemente, situar a consciência de 
cidadania, implícita ao desenho da cidade. Além disso, permitir que os jovens 
adquiram as competências necessárias para promover a conservação do bem 
protegido pela UNESCO e, desta maneira, formem novas atitudes e estabeleçam um 
compromisso permanente ao exercício da cidadania e que inclui o entendimento da 
preservação da cidade para as gerações presentes e futuras, e assim desempenhem 
um papel decisivo na salvaguarda da cidade.

Palavras-chave: Brasília; Cidadania; Desenho; Educação Patrimonial; Plano Piloto. 
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1.  Apresentação
Em 1987 Lucio Costa apresentou o texto “Brasília Revisitada” e defendeu a idéia 
de que a cidade, por inúmeras razões, já se tratava de uma capital histórica de na-
scença e reconheceu na concomitância destas duas contingências a peculiaridade 
do momento crucial que naquela época Brasília atravessava, de como crescer as-
segurando a permanência do testemunho da proposta original; e por outro lado 
como preservá-la sem cortar o impulso vital inerente a uma cidade tão jovem 
(Brasília Revisitada, Lucio Costa, 1985/87).  

Embora na época com pouco mais de 25 anos, Lucio Costa propôs que deveria ser 
garantida, desde então, a sua preservação, respeitando assim as características  
fundamentais que a tornam singular, de maneira que as gerações futuras pudes-
sem desfrutar da verdadeira essência da cidade.

Passados mais de trinta anos deste depoimento e, atualmente, com cinquenta e 
oito anos, Brasília continua jovem, entretanto, com problemas de cidade antiga. 
Desta maneira, cabe aos pesquisadores arquitetos e urbanistas investigar camin-
hos que viabilizem a preservação cultural e histórica da cidade sem desconsiderar 
as necessidades de seu crescimento e desenvolvimento.

No contexto que envolve a preservação da cidade há inúmeras áreas de atuação 
que podem viabilizar uma efetiva e eficiente política pública que combata a de-
gradação do Plano Piloto de Brasília, ou seja, do Conjunto Urbanístico de Brasília 
(CUB) e a educação patrimonial tem por objetivo fortalecer os sentimentos de 
identidade e pertencimento da população residente na região e, ainda, estimula a 
luta pelos seus direitos, bem como o próprio exercício da cidadania. 

Nesses termos surgiu o presente projeto de pesquisa que visa o desenvolvimen-
to de um material didático que viabilize uma formação em educação patrimonial 
para os professores e estudantes vinculados as primeiras séries no ensino funda-
mental. 

A pesquisa que vem sendo desenvolvida com apoio da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito Federal – FAPD tem buscado  identificar como o tema edu-
cação patrimonial, a luz da preservação Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), 
vem sendo abordado nas escolas de ensino fundamental em Brasília.  

Embora a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), a partir da matriz 
curricular, indique que o tema deve ser implementado nas diferentes áreas de 
conhecimento, foi identificado que não há uma abordagem específica à luz dessa 
temática. Desta maneira, buscamos avaliar como a atual abordagem atinge os 
objetos pedagógicos necessários com vistas a uma proposição futura que possa 
contribuir com os objetivos do projeto.

Considerando que o Plano Piloto de Brasília é bem tombado como patrimônio 
mundial pelo valor seu excepcional, como um sítio cultural e que deve ser prote-
gido para o benefício da humanidade, a pesquisa objetiva questões sobre o que 
representa para a sociedade a necessidade de se preservar o significado histórico, 
artístico e cultural implícito na proposta original de Lucio Costa, ou seja, no de-
senho do Plano Piloto. Busca avaliar, também, como as demais regiões do Distrito 
Federal se conectam a vida cotidiana do Plano Piloto. 

Desta maneira, buscamos fomentar uma articulação entre a Universidade de 
Brasília, por meio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o IPHAN/DF, IPHAN/
Nacional e a Secretariaria da Educação do DF por meio de ensino e pesquisa, a 
partir de programas de colaboração técnica e convênios. 

O objetivo específico da pesquisa visa a construção de material didático-pedagógi-
co que possa contribuir para a abordagem do tema “educação patrimonial” de 
maneira eficiente, lúdica e esclarecedora, a fim de sensibilizar, por intermédio dos 
professores, as crianças nas primeiras fases de sua formação no ensino funda-
mental  e,  concomitantemente,  situar a consciência de cidadania, implícita ao 
significado da cidade como Patrimônio da Humanidade. 
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Na linha de pensamento de Horta, que por meio de um processo permanente e 
sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte 
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Para tanto é 
fundamental a experiência e do contato direto com as evidências e manifestações 
da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, com o 
intuito de levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apro-
priação e valorização da herança cultural, não apenas local, mas do que represen-
ta os bens patrimoniais coletivos (HORTA, 1999; pg. 6).

Desta maneira, queremos desenvolver métodos de ensino inovadores a favor da 
preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB) como Patrimônio Mundial, 
permitindo que os alunos conheçam melhor seu significado cultural de valor uni-
versal excepcional inscrito na Lista do Patrimônio Mundial. Além disso, possam 
adquirir as competências necessárias para promover a conservação dos bens pro-
tegidos pela UNESCO e, desta maneira, formem novas atitudes e estabeleçam um 
compromisso permanente ao serviço da preservação da cidade como Patrimônio 
Mundial, nacional e local para as gerações presentes e futuras, e assim desempen-
hem um papel decisivo na salvaguarda da cidade. 

Concomitantemente, o projeto de pesquisa relacionado ao tema educação pat-
rimonial nas fases iniciais do ensino fundamental, com foco na preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), constitui uma oportunidade impar que alia 
três vertentes no campo da Arquitetura e Urbanismo: a primeira diz respeito ao 
aprendizado em técnicas de pesquisa de dados e informações, com a participação 
dos estudantes de arquitetura e urbanismo, que permitirá uma análise crítica so-
bre as abordagens do tema sobre educação patrimonial nas escolas de ensino 
fundamental,  a  segunda vertente diz respeito a possibilidade de aprofundamen-
to nas áreas do patrimônio Cultural e Artístico do DF e a terceira possibilidade 
refere-se ao aprofundamento dos estudos sobre Brasília e os desmembramentos 
decorrentes de seu valor patrimonial.

2.  Panorama das Políticas Públicas para preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB)
A Pesquisa teve seu projeto aprovado junto a FAPDF no final do segundo semestre 
de 2016, tendo iniciado as atividades no segundo semestre de 2017. Os estudos e 
levantamentos têm sido realizados junto a Secretaria da Educação Básica do MEC, 
a Secretaria da Educação do Distrito Federal e o IPHAN e que nortearam o desen-
volvimento da pesquisa.

Embora o Governo do Distrito Federal tenha estabelecido a Lei n° 4.920/2012 que 
dispõe sobre o acesso dos estudantes da Rede Pública de Ensino do DF ao Pat-
rimônio Artístico, Cultural, Histórico e Natural do DF, como estratégia de Educação 
Patrimonial e a Lei n° 5.080/2013 que, inclui no calendário oficial de eventos e no 
calendário escolar do DF, o Dia do Patrimônio Cultural e institui as Jornadas do 
Patrimônio Cultural da Humanidade, a retomada de uma política voltada à edu-
cação patrimonial no âmbito do currículo da educação básica nas escolas do DF é 
recente. Em de 16 de agosto de 2016 a Secretaria de Estado da Educação do DF, 
por meio da Portaria nº 265, institui a Política de Educação Patrimonial da Sec-
retaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, reconhecendo assim 
mais uma possibilidade da dimensão emancipadora na formação dos jovens, a luz  
educação  patrimonial, vale destacar o Art 2º:

A Educação Patrimonial é uma dimensão da educação, é atividade 
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 
integral do sujeito um caráter social, considerando a identidade, em sua 
relação com os bens culturais de natureza material e imaterial, bens 
naturais, paisagísticos, artísticos, históricos e arqueológicos, visando 
potencializar o processo de ensino-aprendizagem e preservação da 
memória. Parágrafo Único. A Educação Patrimonial engloba práticas 
político-pedagógicas transformadoras e emancipatórias capazes de 
promover a ética global e a cidadania sociocultural.
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De acordo com a lei Nº 5.080, de 11 de março de 2013 foi incluído, no calendário 
oficial de eventos e no calendário escolar do Distrito Federal, o Dia do Patrimônio 
Cultural, comemorado anualmente no dia 17 de agosto, em consonância com a 
data estabelecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além 
disso, as Jornadas de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade devem aconte-
cer anualmente, no período de 7 a 11 de dezembro.

A realização das Jornadas de Brasília é de responsabilidade do poder executivo 
e do poder legislativo e deve ser planejada e executada anualmente em parceria 
com as universidades, escolas, instituições locais e federais de fomento à cultura 
e de proteção do patrimônio, movimentos culturais, sociedade civil organizada, 
setor privado e demais organismos e movimentos sociais de defesa do patrimô-
nio.

Entre os dias 21 e 22 de agosto de 2017, em Brasília, aconteceu à segunda para-
da da programação do Seminário Internacional – Desafios da Gestão do Patrimônio 
Moderno. Após o evento que ocupou o Conjunto Moderno da Pampulha (Minas 
Gerais) de 16 a 19 de agosto, a programação teve continuidade na capital federal, 
com a Jornada Internacional: Gestão do Patrimônio Urbano Moderno.

No dia 22 de agosto ocorreu uma mesa redonda cujo tema foi “Mecanismos de 
gestão e modelos de governança” onde o público conheceu as experiências in-
ternacionais a cerca do tema, seguido de discussões sobre o caso do Conjunto 
Urbanístico de Brasília (CUB).

O resultado desses dois dias discussões foi a elaboração da Carta de Brasília, que 
representa uma ação conjunta entre a Superintendência do IPHAN no DF, a Secre-
taria de Gestão do Território e Habitação – SEGETH, a Secretaria de Cultura do DF 
– SECULT e a Agência de Fiscalização do DF – AGEFIS de Brasília. A carta sintetiza os 
desafios impostos à gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), protegido 
pelo Governo do DF e reconhecido como Patrimônio Mundial em 1987, e tombado 
pelo IPHAN em 1990 e os esforços necessários para a construção de planos de tra-

balho integrados, a partir das diretrizes discutidas pelos participantes da Jornada 
Internacional Gestão do Patrimônio Moderno.

É fundamental e necessária a articulação entre os órgãos do governo do Distrito 
Federal, do Iphan, em especial da sua Superintendência no Distrito Federal, e a so-
ciedade civil para as ações de preservação do patrimônio cultural do CUB e, para 
isso, os órgãos públicos comprometem-se a observar, em suas áreas de atuação, 
as seguintes diretrizes:

1. Promover o uso e a ocupação do solo urbano de maneira sustentável para as-
segurar a preservação do significado cultural do CUB, garantindo sua conservação 
e manutenção; 2. Implementar estratégias de comunicação para a valorização, 
divulgação e promoção do patrimônio cultural, em especial dos bens relaciona-
dos ao CUB; 3. Fomentar a gestão do conhecimento para preservar a memória 
e estimular o turismo cultural; 4. Estimular iniciativas de educação patrimonial 
que favoreçam a apropriação do patrimônio cultural do Distrito Federal; 5. Dar 
continuidade à gestão compartilhada do patrimônio cultural do Distrito Federal, 
implementando mecanismos de participação social; 6. Promover a integração e 
articulação das instituições com atribuições relativas ao desenvolvimento urbano 
e ao patrimônio cultural, de modo a estabelecer uma matriz de responsabilidades 
com relação à gestão do CUB; 7. Retomar os debates com vistas à criação de um 
órgão específico para a preservação do patrimônio cultural do Distrito Federal, no 
âmbito do Governo do Distrito Federal, com estrutura adequada para cumprimen-
to das tarefas relativas à gestão do CUB e de outros bens acautelados. (Carta de 
Brasília, 2017. Brasília)

Entretanto, para aqueles que lidam com as políticas de preservação do patrimô-
nio cultural e artístico, principalmente quando vinculado ao espaço da cidade, de 
impacto direto na vida urbana, é sabido o grau de dificuldade de a sociedade civil 
compreender e se aliar as regulações de preservação com respeito os hábitos e 
práticas no espaço urbano.
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Há uma dificuldade imensa por parte da sociedade, de modo geral, de com-
preender o significado de um bem patrimonial. Nesse sentido, acreditamos que a 
sensibilização deve ser introduzida o mais cedo possível, ou seja, a partir da fases 
iniciais de formação educacional. 

Brasília possui a maior área tombada do mundo. São 112,25 km² de bens do Pat-
rimônio Cultural da Humanidade e na trilha em defesa da preservação do CUB, o 
Ministério Público do Distrito Federal, por meio da Promotoria de Defesa do Meio 
Ambiente e do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (PRODEMA) e a Promoto-
ria de Defesa da Ordem Urbanística (PROURB) desenvolvem uma intensa fiscal-
ização. Nesse sentido, elaboraram uma cartilha com o objetivo de divulgar o papel 
desempenhado pelo Ministério Público na preservação do patrimônio cultural e 
esclarecer como qualquer pessoa pode recorrer  às referidas promotorias para 
garantir a preservação desses bens, que pertencem a toda a sociedade e às ger-
ações futuras.

Há, ainda, outra iniciativa importante da SEEDF que constitui, por meio da Portaria 
Nº 326 de 10 de outubro de 2016, a Comissão Permanente de Educação Patrimo-
nial da Secretaria da Educação do DF - SEDF, composta pelas seguintes coorde-
nações da SEDF: Coordenação de Políticas Educacionais para Etapas, Modalidades 
e Temáticas Especiais de Ensino, Coordenação de Políticas Educacionais para Ju-
ventude e Adultos e Coordenação de Políticas Educacionais para Educação Infantil 
e Ensino Fundamental.

A Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, para o ano de 2018, desenvolveu 
um catálogo de programas e projetos a serem ofertados às escolas públicas do 
Distrito Federal, com o intuito de divulgar as ações já consolidadas, favorecedoras 
de reflexões, aprendizados teóricos e metodológicos que permitam às unidades 
escolares desenvolverem formas ainda mais efetivas de organização e implemen-
tação do trabalho pedagógico. Essa iniciativa busca o enriquecimento do Currículo 
da Educação Básica e objetiva contribuir para a transversalidade, interdisciplinari-
dade, a formação integral e humanizada dos sujeitos. (Catálogo SEEDF, 2018)

Nessa cartilha está incluída a programação relacionada à educação patrimonial 
com a inclusão das oficinas de inventários participativos, cujo público-alvo são os 
professores e coordenadores pedagógicos das unidades escolares (UE) da rede 
pública de ensino. 

O objetivo é dar continuidade às ações de implementação da Política de Educação 
Patrimonial da SEEDF (Portaria Nº 265/2016 - SEEDF), em parceria com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e busca fomentar a discussão 
sobre o patrimônio cultural, assim como estimular que a própria comunidade 
busque identificar e valorizar as suas referências culturais (Catálogo SEEDF, 2018).

Trata-se de uma perspectiva que considera a comunidade escolar como protago-
nista para inventariar, descrever, classificar e definir o que lhe discerne e lhe afe-
ta como patrimônio, numa construção dialógica do conhecimento acerca de seu 
patrimônio cultural e dos bens públicos comuns. Alinha, ainda, o tema da preser-
vação do patrimônio cultural ao entendimento de elementos como território, con-
vívio e cidade como possibilidade de constante aprendizado e formação, asso-
ciando valores como cidadania, participação social e melhoria de vida. (Catálogo 
SEEDF, 2018)

3.  Caracterização do Distrito Federal e justificativa do 
projeto de pesquisa.
A Educação Patrimonial refere-se ao processo permanente e sistemático do tra-
balho educativo, que tem como foco o Patrimônio Cultural, ou seja, todas as man-
ifestações e expressões que a sociedade e os homens criam e que, ao longo dos 
anos, vão se acumulando de gerações em gerações. Trata-se de um fazer históri-
co, pois cada geração as recebe, usufrui e as modifica de acordo com suas neces-
sidades (GRUNBERG, 2007). 

A cada geração surgem novas contribuições, entretanto a herança cultural deve 
permanecer como o fio condutor da história da humanidade, não apenas como 
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memória e lembrança cultural, mas como parte integrante do nosso cotidiano, pois 
nos ajuda a compreender o mundo que nos rodeia com a amplitude necessária 
para que as identidades culturais sejam respeitadas e perpetuadas. 

Há que se considerar a diversidade cultural que revela as características interna-
cionais, nacionais, regionais e locais de cada sociedade e que permite uma con-
strução histórica a partir de sotaques, costumes, gastronomia e seus modos de 
vestir etc. Graças a cada uma dessas particularidades podemos identificar e recon-
hecer a identidade de uma nação, de uma sociedade ou de um grupo.

O Distrito Federal, diferente dos estados brasileiros não possui municípios, sendo 
composto por 31 regiões administrativas que estão situadas no Planalto Central, 
no miolo do estado de Goiás e com uma diminuta divisa de 2 km com Minas Gerais. 
Com aproximadamente 5,78 mil km² onde se estima que vivam 2,85 milhões de 
habitantes, possui características tanto de Estado como de Município e é admin-
istrado por um governador e este indica os administradores das regiões adminis-
trativas, inclusive a de Brasília. Há aqueles que confundem Brasília como a capital 
do Distrito Federal, mas ela é a sede do governo do DF e todos que nascem no 
território do Distrito Federal são reconhecidos como brasilienses ou candangos.

Apesar dos nascidos no território do DF serem chamados de Candangos, o referi-
do termo, originalmente, foi utilizado para definir os pioneiros construtores de 
Brasília e comumente se referia aos milhares de nordestinos que deixaram sua 
cidade natal para assumir a responsabilidade de construir a nova capital do Brasil 
e permaneceram até hoje no território do DF, consolidando um vinculo afetivo e 
simbólico com a região. 

A participação de imigrantes das regiões norte e nordeste do Brasil foi crucial para 
o surgimento da Capital Federal, entretanto é sabido que muitos brasileiros, de 
outras regiões do Brasil, migraram para o DF na época da construção de Brasília. 
Desta maneira, a fundação da cidade foi marcada por uma importante diversidade 
cultural e muito determinou a formação da sociedade brasiliense, que nasceu 
marcada pela  miscigenação do povo Brasileiro. Se por um lado se caracterizou 

por essa riqueza e diversidade cultural, por outro lado foi prejudicada, por parte 
de seus residentes, pela falta de vínculo de natividade com a cidade. 

Segundo os dados sobre a evolução dos movimentos migratórios para o Distrito 
Federal de 1959 a 2010, realizado pela Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan), se identificou que quase 54% da população do DF nasceu em 
Brasília, ou seja, quase metade da população possui referencias nativas de outras 
regiões do Brasil. Além disso, segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra 
de Domicílios (PDAD) 2013/2014 desenvolvido, também, pela Codeplan apenas 
35,14% dos habitantes do Plano Piloto nasceram no Distrito Federal. 

Embora, atualmente no DF, já possamos reconhecer uma geração de residentes 
nascidos no DF com filhos e netos também brasilenses, os dados em geral eviden-
ciam que o Distrito Federal e, principalmente, a área onde se encontra o Conjunto 
Urbanístico de Brasília (CUB) é formada por uma população de imigrantes. Nesse 
sentido, reforçamos a necessidade de se construir caminhos que viabilizem a val-
orização do vinculo de pertencimento dos habitantes com a cidade. 

Segundo o levantamento das estimativas intercensitárias disponibilizadas pelo 
DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes do IBGE, no DF a população das crianças 
na faixa etária entre 0 e 9 anos representam, aproximadamente, 13,62% da popu-
lação e 15,85%, encontram-se na faixa etária de 10 a 19 anos, ou seja, pouco mais 
de 25% encontram-se na fase de educação fundamental e média.  

Considerando essas estimativas censitárias ponderamos que as iniciativas bem 
sucessivas de inclusão de temáticas sobre o reconhecimento, a valorização e a 
preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, nos projetos políticos pedagógi-
cos das escolas de ensino fundamental e médio do DF, poderão viabilizar o forta-
lecimento identitário de Brasília na vida cotidiana dos jovens brasilienses.    

Segundo Demarchi (2016) das noventa dissertações defendidas entre 2012 e 
2015, no programa de mestrado profissional no Instituto de Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), apenas 5% abordam o tema educação patrimonial. 
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Esse panorama, de baixa produção na área, sinaliza a fragilidade e a necessidade 
de incentivo de uma agenda afirmativa junto aos órgãos competentes, além da 
urgente necessidade de incentivarmos essas discussões nas esferas competentes 
com a participação da sociedade civil. Entretanto, essa discussão exige por parte 
da sociedade o sentimento de pertencimento e identidade ao patrimônio brasile-
iro e este deve ser construído por um processo continuo e permanente desde a 
mais tenra idade.  

Acreditamos que a temática não deve se limitar a um processo de aprendizagem 
estanque e limitado a uma única disciplina nas escolas. Sua abordagem pode 
surgir para as crianças como uma costura, ou um encontro de disciplinas, for-
talecendo e mobilizando esses pequeninos a um processo constante de descober-
tas sobre aspectos culturais locais, regionais e nacionais nas diferentes áreas de 
conhecimento.  

Desta maneira, é imperiosa a inclusão dessa abordagem nos projetos políticos 
pedagógicos das escolas, além da preparação do professor para que ele possa 
ser sensibilizado e que, a luz de sua área de conhecimento, possa lançar um ol-
har critico a condição patrimonial dos monumentos brasileiros e assim viabilizar o 
diálogo com as especificidades da disciplina ministrada.

Nosso projeto de educação busca um alinhamento com as propostas existentes. 
Em entrevistas e levantamentos junto ao IPHAN e a Gerência de Educação Ambi-
ental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte – Educação - GEAPLA  identificamos 
que as ações já realizadas e as propostas baseiam-se nas oficinas de inventários 
participativos com o objetivo de descobrir e documentar o repertório de referên-
cias culturais que constituem o patrimônio da comunidade, do território em que 
ela se insere e dos grupos que fazem parte dela.

Entretanto, em nossas pesquisas identificamos que o valor agregado ao Conjunto 
Urbanístico de Brasília, na sua condição de patrimônio cultural reconhecido pela 
UNESCO e o pensamento de Lucio Costa para a construção de Brasília, não é parte 

integrante do imaginário coletivo da sociedade brasiliense como patrimônio de 
identidade  da comunidade. 

Esta dificuldade do reconhecimento de pertencimento e identidade com a cidade 
contribui não apenas para o comprometimento da preservação do Conjunto Ur-
banístico de Brasília (CUB), como também distancia a sociedade do  olhar coletivo 
sobre o que de fato foi pensado e proposto na fundação de Brasília por Lucio 
Costa. Resgatar os ideários implícitos ao desenho proposto para o Plano Piloto e 
para a formação do território do Distrito Federal constitui uma possibilidade de 
fortalecimento do sentido de cidadania.

Paralelamente, o sentimento de pertencimento implica na possibilidade de 
estimulo e valorização do lugar com vias a incentivar à participação comunitária. 
Na medida em que a pessoa se sente coautor das ações relacionadas à cidade, 
tudo o que for sendo construído de forma participativa provocará o sentimento de 
corresponsabilidade, permitindo a percepção de que os resultados atingidos são 
uma conquista de todos do grupo, pois representa o esforço individual de cada 
um e consequentemente se traduz como espirito de cidadania.

Significa viabilizar uma formação cidadã de espírito crítico e que permita que es-
sas crianças se tornem adultos com a capacidade de interagir de forma ativa e 
reflexiva na sociedade com participação, contextualização e significação do lugar. 

Lucio Costa quando desenhou o Plano Piloto para Brasília agregou ao projeto da 
cidade esse espirito de cidadania ao explicitar que a cidade não poderia ser pen-
sada apenas como uma Urbis, que visa apenas atender as questões práticas do 
cotidiano de uma cidade. Deveria ser projetada, também, como Civitas, 

“uma cidade possuidora dos atributos inerentes a uma capital. [...] 
porquanto dessa atitude fundamental decorrem a ordenação e o senso 
de conveniência e medida capazes de conferir, ao conjunto projetado, 
o desejável caráter monumental. Monumental, não no sentido de 
ostentação, mas no sentido da expressão palpável, por assim dizer, 
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consciente, daquilo que vale e significa. Cidade planejada para o 
trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva e 
aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de 
tornar-se, com o tempo, além de centro de governo e administração, 
num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país.” (Costa, Lucio. 
Relatório do Plano Piloto, 1957)

Vale, então, relembrar o discurso de André Malraux, o então ministro da cultura da 
França na época do  lançamento da pedra fundamental da Casa da Cultura Fran-
cesa (agosto de 1959), que batizou Brasília como “a capital da esperança” quando 
declarou:

“Quase todas as cidades nascem espontaneamente em derredor de um 
lugar privilegiado. Que a história contemple conosco, neste momento, 
o primeiro despertar de uma cidade que a vontade humana, sozinha, 
fez surgir. Se houver renascer, algum dia, a antiga paixão das inscrições 
nos monumentos gravar-se-á sobre os que aqui irão nascer: audácia, 
energia, confiança. Não será, provavelmente, a divisa oficial, mas com 
certeza a que vos dará a posteridade”.

Lamentavelmente, Brasília se distanciou dessa ideia de “Capital da esperança”. Co-
mumente a cidade está associada a críticas que a colocam numa condição de uma 
“ilha” destinada a poucos. A perversa especulação imobiliária elevou o custo do 
metro quadrado do Plano Piloto, expulsando as pessoas para regiões distantes,  
elitizando a vida cotidiana da cidade. Além, também, da associação da cidade às 
dificuldades politicas do Brasil, marcada por corrupção e desrespeito por parte 
de nossos políticos com os compromissos com a sociedade brasileira. É comum 
associar a cidade a essa imagem negativa.

O projeto de pesquisa visa construir um olhar que desmistifique esses aspectos 
negativos e, além disso, permita que possamos nos debruçar e revelar a essência 
implícita ao desenho proposto por Lucio Costa, que consagrou a cidade como pat-
rimônio da humanidade, por sua beleza, seu significado histórico, seus ideários 

modernos e que tais qualidades voltem a ser efetivamente reconhecidas, consa-
grando novamente Brasília como a “capital da esperança”.

4.  Desenvolvimento da Pesquisa

4.1 Levantamento da proposta da Base Nacional 
Comum Curricular (1º ao 5º ano)
Tendo por referencia a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que fora propos-
ta pelo Conselho Nacional de Educação e que define o conjunto orgânico e pro-
gressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, realizamos um levantam-
ento das diretrizes sobre os conhecimentos, competências e habilidades que se 
espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica.

O Ensino Fundamental está organizado em cinco  áreas do conhecimento (Lin-
guagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Religião) que 
objetivam favorecer a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos difer-
entes componentes curriculares. 

As primeiras pesquisas foram realizadas nos anos iniciais do ensino fundamen-
tal (1º. ao 5º. Anos) identificando os componentes curriculares constituídos em 
quatro áreas do conhecimento, exceto a religião. O objetivo foi identificar como 
a educação patrimonial pode perpassar essas áreas sem necessariamente surgir 
como uma abordagem isolada em cada ano das fases iniciais e, além disso, com-
preender a capacidade cognitiva das crianças.
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Figura 1: Infográfico das áreas de conhecimento dos anos iniciais 1º. Ao 5º. Anos (BNCC)

Como cada área de conhecimento explicita seu papel na formação integral dos 
alunos do Ensino Fundamental, considerando tanto as características do estudante 
quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessas fases da escolarização, 
inicialmente, identificamos que o projeto de educação patrimonial, considerando 
os  ideários de Lucio Costa, poderá ser alinhavado, em um primeiro momento, 
aos componentes curriculares das artes, geografia e história. Entretanto, não ex-
cluímos, em hipótese alguma, as áreas de matemática e ciências da natureza, cujo 
aprofundamento se dará posteriormente.

Há que se destacar que as crianças ingressantes nos anos iniciais do ensino funda-
mental necessitam fortalecer o desenvolvimento das competências relacionadas 
à alfabetização e ao letramento, cujas faixas etárias irão variar, aproximadamente, 
de 6 a 10 anos de idade. No primeiro ano do ensino fundamental, a criança  estará 
provavelmente com apenas  seis  anos  e encontra-se em um momento impor-
tante do desenvolvimento cognitivo e,  consequentemente, deverá estar apta a 
lidar melhor com a linguagem, a escrita,  a leitura. Há a possibilidade de desen-
volver o raciocínio abstrato e, portanto, apta a ser estimulada de maneira criativa 
e desafiadora. 

Trata-se de um grande desafio para o desenvolvimento dos Projetos Políticos Ped-
agógicos ao incluir a temática sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília.  Desta 
maneira, a participação e colaboração de profissionais da educação habilitados é 
de fundamental importância para esse projeto de pesquisa.

Como exemplo, considerando a limitação do artigo em questão, apresentamos 
um recorte como possibilidade para alinhavar a temática proposta com as ativi-
dades pedagógicas vinculadas a BNCC. O exemplo apresentado tomará como ref-
erencia o 3º. Ano do Ensino Fundamental, cujas crianças têm, geralmente, entre 
8 e 9 anos. Considerando, ainda, que se trata do momento pedagógico que os 
componentes curriculares conectam a criança, geográfica e historicamente, além 
do universo da escola e do bairro onde residem.    

4.2 Primeiros passos para uma construção pedagógica 
transversal sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília 
Vale esclarecer que os infográficos (1º. Ao 5º. Ano) apresentados a seguir não rep-
resentam integralmente os objetos de conhecimento e as habilidades da BNCC. 
Destacamos, inicialmente, a título de exemplo como as potencialidades poderão 
ser alinhavadas ao projeto, objeto de nossa pesquisa.
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Figura 2: Infográfico síntese dos componentes curriculares das artes do 1º. Ao 5º. Ano (BNCC)
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Figura 3: Infográfico síntese dos componentes curriculares de Geografia do 1º. Ao 5º. Ano (BNCC)
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Figura 4: Infográfico síntese dos componentes curriculares de História do 1º. Ao 5º. Ano (BNCC) 

 

Como ponto de partida e estratégia pedagógica, o processo de Educação 
Patrimonial relacionado ao Conjunto Urbanístico de Brasília poderá ter como 
fio condutor os componentes curriculares vinculados às artes. Conforme 
apresentado na Figura 2, os componentes curriculares das Artes são aplicados 
indistintamente do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

Os objetos de conhecimento a luz das matrizes estéticas e culturais em artes vi-
suais e integradas vislumbram as habilidades para o reconhecimento das man-
ifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais e que podem ser 
desenvolvidas por meio da caracterização e experimentação de brinquedos, brin-
cadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e cul-
turais. Nos primeiro e segundo anos já foram desenvolvidas as temáticas locais. 

Paralelamente, a abordagem em Geografia a criança deverá, a partir das unidades 
temáticas, ser capaz de se reconhecer como sujeito e seu lugar no mundo (cidade 
e campo), identificar as possibilidades de conexões e escalas (paisagens naturais e 
antrópicas), reconhecer as formas de representação e pensamento espacial (rep-
resentações cartográficas). 

Na História, compreender e identificar os grupos populacionais que formam a ci-
dade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos 
que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida 
urbana), ou seja, ser introduzida sobre os desafios sociais, culturais e ambientais 
do lugar onde vive. Na esteira desse conjunto de conhecimentos, ser capazes de 
identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir 
as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.

A luz desses componentes curriculares, o principal desafio será propor instru-
mentos pedagógicos que sensibilizem os professores a atuarem em suas áreas de 
conhecimento, viabilizando um caminho para formar  sujeitos sensíveis e grandes 
atores no processo de reconhecimento e preservação do Conjunto urbanístico de 
Brasília (CUB). 
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Acreditamos que o processo de educação patrimonial acerca do CUB deve que 
assumir como ponto de partida o desenho proposto no relatório do Plano Piloto 
de Lucio Costa. Nesse desenho estão contidos todos os ideários urbanísticos da 
cidade.

A leitura patrimonial, necessariamente, exige compreensão do desenho em si e 
suas relações com o modo de vida urbana na cidade. A partir daí construir as cor-
relações possíveis com os componentes curriculares.

 O Relatório do Plano Piloto de Lucio Costa: o desenho e seus ideários
	 Como linguagem que transmite significados (o sujeito e seus ideários)
	 Como expressão de linguagem artística (desejo de mudança do 

existente)
	 Como forma de representação e pensamento espacial (cartográfia)
	 Como apropriação do território e da paisagem existente
	 Como conexão com o existente e transformação da paisagem natural
	 Como formação de uma cidade e possibilidade de uma nova forma de 

vida (fenômenos migratórios) e portanto, como fazer histórico.

Tabela 1: O desenho do Plano Piloto e seu desdobramento nos componentes curriculares 

Essas correlações devem ser alinhavadas aos conteúdos estabelecidos nos proje-
tos políticos pedagógicos de cada escola e sempre considerar a realidade viven-
ciada da criança, pois esta deve servir de ponte e unir o projeto formal e o projeto 
informal. 

O processo de conservação e preservação do patrimônio depende do conheci-
mento adquirido e da apropriação dos bens culturais por parte da comunidade. 
Nesse sentido fortalece os sentimentos de identidade e pertencimento da popu-
lação residente, e ainda estimula a luta pelos seus direitos, bem como o próprio 
exercício da cidadania. Para tanto, devemos reconhecer a educação patrimonial 
como a base dos valores das comunidades e como instrumento pelo qual podem-
os promover a inclusão social. 

4.2.1 Proposta pedagógica: a “caixa patrimonial”
Propomos a produção de um material didático que aborde as questões do con-
junto urbanístico de Brasília identificando as particularidades geográficas, sociais, 
culturais e históricas de cada uma das 31 regiões administrativas do DF. 

A proposta é o desenvolvimento de uma “caixa patrimonial” para cada uma das 
regiões administrativas do DF, conectada a sua identidade e realidade sociocultur-
al, com o material didático escrito e ilustrado em linguagem acessível a cada faixa 
etária.

Paralelamente, o material contará com o conteúdo de formação para o professor 
que poderá desenvolver suas atividades incluindo as propostas pedagógicas con-
tidas na  “caixa patrimonial”.   

Propomos, ainda, que anualmente seja desenvolvida uma exposição itinerante 
nas 31 regiões administrativas, cujo público alvo seja as crianças. Essa exposição 
poderá ser inaugurada na semana do Dia do Patrimônio Cultural, comemorado 
anualmente no dia 17 de agosto, em consonância com a data estabelecida pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com temáticas diversas, a 
cada ano, projeto museológico e museográfico da exposição deverá considerar o 
Conjunto Urbanístico de Brasília como pano de fundo. 

Para realização deste projeto buscamos construir parceria com a Secretária da 
Educação do Governo do Distrito Federal, o IPHAN – Nacional e de Brasília e o 
Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT por meio da Promotoria de Justiça 
de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB).
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4.2.2 Proposta de parceria com a Escola Parque da 
Natureza de Brazlândia
Na esteira da parceria com a Secretaria da Educação do DF, via Gerência de Edu-
cação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte – Educação - GEAPLA re-
alizamos a primeira visita a Escola Parque da Natureza de Brazlândia (EPNBraz), 
cujo projeto político pedagógico (Escola: Lugar de formação integral dos sujeitos) 
é caracterizado pela formação do cidadão em sua dimensão sociocultural, com 
oferta educacional em Artes, Educação Física, Educação Ambiental e Educação Pat-
rimonial (EPNBraz, 2018). 

A EPNBraz tem como missão garantir a aprendizagem de conhecimentos, habili-
dades e desenvolvimento integral dos sujeitos por meio do exercício da autono-
mia, visando uma transformação social que assegure a promoção da cidadania e 
a sustentabilidade (EPNBraz, 2018). 

Brazlândia é a região administrativa IV do DF e fica a 45 Km de Brasília. Foi funda-
da em junho de 1933 e possui 54 mil habitantes na área urbana e cerca de 30 mil 
na área rural em uma área total de 474,83km².  Corresponde a um dos cinturões 
agrícolas regionais, produtora de morango, goiaba, leite e hortifrutigranjeiros e, 
ainda é um polo de festas tradicionais como a do Divino, Morango e a Via Sacra. A 
rede escolar é configurada por 30 escolas da rede pública e 6 escolas particulares.

A EPNBraz foi criada no ano de 2014 e as atividades tiveram inicio no ano de 2015. 
Atualmente, atende em regime intercomplementar, no turno matutino, a 358 cri-
anças de 6º e 7º anos e, no turno vespertino, a 315 crianças de 8º e 9º anos do CEF 
03. No regime complementar do 1º ao 5º  a escola atende, no turno matutino, a 
271 crianças alunos, perfazendo um total de 1 473 alunos (PPP, EPNBraz, 2018).

Na oportunidade da visita aplicamos um questionário para as crianças entre 7 e 
12 anos, cujo conteúdo buscou verificar a noção de pertencimento e de conheci-
mento dessas crianças em relação a locais e monumentos significativos do Con-

junto Urbanístico de Brasília. Além disso, aproveitamos a oportunidade de avaliar 
o questionário como instrumento de verificação. 

O questionário está dividido em 3 partes: a primeira denominada “o sujeito” e nela 
a criança deverá se identificar, apresentando sua idade, local de nascimento, local 
e pessoas de sua residência. A segunda parte denominada “conexões e escalas”   
busca identificar o universo diário sobre onde costuma brincar e passear aos fi-
nais de semana. A terceira parte, denominada formas de “representação e pens-
amento espacial” solicitamos que a criança desenhe a primeira imagem que vem 
em sua mente quanto pensa em Brasília. Associada a esta última parte colocamos 
o mapa do Plano Piloto perguntando se reconheciam aquele desenho. Além dessa 
imagem colocamos fotos de locais principais que se conectam imageticamente a 
Brasília/Plano Piloto e perguntamos se conheciam o lugar, qual era o nome e se 
alguma vez passaram ou visitaram o local.

Tabela 2: Crianças que reconhecem e ou já visitaram os locais, mas não são capazes de identificar 

nominalmente os locais.

Tabela 3: Crianças que são capazes de identificar nominalmente os locais

idade
Quantidade de 

estudantes
Congresso 
Nacional 

Torre de 
TV

Memoria 
JK

Catedral Igrejinha Ponte JK
Parque da 

cidade
CCBB

Super 
quadra

7 3 1 1 1
8 13 5 2 2 3 2 3 3 1 4
9 15 11 3 5 7 2 7 13 2 3

10 11 4 5 2 6 1 7 2

11/12 10 2 1 1 2 1 2 6 2 2

DF Brasilia Asas Sul e 
Norte

Congresso 
Nacional 

Palácio do 
Planalto

9 15 3 2 1 1 1 3 3 3
10 11 1 1 1 2 3

11/12 10 2 1 1 2 1

Catedral
Idade Quantidade 

de 
estudantes

Mapa do Plano Piloto Congresso Nacional 
Torre de TV Memoria JK
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A tabela 2 representa a quantidade de crianças que reconhece e ou já visitaram 
os locais, mas não são capazes de identificar nominalmente. Dentro do universo 
avaliado verifica-se que as crianças de 8 e 9 anos foram as que tinham mais con-
hecimento acerca do local. Certamente, pelo fato de estarem no 3º. ano do ensino 
fundamental, momento em que os conteúdos referente ao DF são abordados.   
Entretanto, a tabela 3 apresenta os dados referente a capacidade de identificar 
nominalmente o local. Observa-se que a média não ultrapassa a 15% do total de 
estudantes. O parque Nicolandia, localizado no Parque da Cidade, e que faz parte 
do universo da criançada foi campeão de identificação.

Nosso grupo de pesquisa visa estabelecer uma parceria, como projeto piloto, com 
a EPNBraz para desenvolvermos a proposta pedagógica pautada nos princípios do 
PPP da escola. 

5.  Considerações Finais 
Considerando que nossa pesquisa está em processo inicial de construção en-
tendemos que há muito ainda a ser desenvolvido. Entretanto, essa primeira 
prospecção corrobora a hipótese de que é urgente a necessidade de introdução 
da temática nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas do DF. 
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RESUMO
O objeto de estudo deste trabalho é o conjunto ferroviário, que está situado na 
cidade de Arcoverde, municipio de Pernambuco. Os trilhos foram inaugurados 
em 1912 no então povoado, que só viria a se tornar municipio alguns anos mais 
tarde. Hoje, o espaço é ocupado espontaneamente por um grupo de artistas que 
buscavam um local para sediar suas atividades culturais. A pesquisa, desenvolvida 
durante o Trabalho de Conclusão de Curso na Universidade Federal de Campina 
Grande - Paraiba,  propoe uma intervenção que tem por objetivo trazer a tona a 
importância que a ferrovia exerceu na construção da cidade, bem como, adequar o 
espaço as necessidades atuais do meio em que está inserido, tornando-a funcional 
e habitável, além de contribuir para conexão do conjunto com o entorno. Durante 
a produção do mesmo, aprofundou-se o conhecimento em leituras que conceituam 
patrimônio edificado e ferroviário, também em definições a respeito de intervenções 
patrimoniais. Buscou-se referenciais projetuais com problemas semelhantes, além de 
levantar todos os condicionantes físicos, históricos, econômicos e legais, para então 
possibilitar a finalização da proposta. Com base no que foi coletado e analisado, o 
projeto final foi concentrado, em sua maioria, no exterior do conjunto e a intervenção 
nas edificações em si foram minimas, conservando todas as caracteristicas das 
mesmas. 

Palavras-chave: patrimônio; conjunto ferroviário; intervenção patrimonial.
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Introdução

“Na verdade, os ambientes construídos pelos homens guardam, através 
da sua materialidade, a memória tanto das ideias referentes ao grupo 
social, como do sistema de representações ao nível do indivíduo. 
Em outros termos é através da matéria, nas suas diversas formas, 
que os indivíduos, pertencentes aos grupos sociais, expressam sua 
visão de mundo, suas expectativas, sentimentos e experiências. É na 
materialização, e através dela, que as ideias se concretizam, colocando 
o indivíduo frente ao seu tempo histórico, ou melhor, é através da 
representação que o indivíduo comunica socialmente.” (MILET, 1988. p. 
14).

O objeto de estudo em questão está localizado na cidade de Arcoverde, situada no 
sertão de Pernambuco, inserida na mesorregião do sertão Pernambucano e per-
tencente à Microrregião do Sertão do Moxotó. Dista em torno de 250 km da capital 
do estado, Recife. Tem sua economia baseada na agricultura, comércio, serviços, 
produção de bordados e renascença, setores esses que são os maiores geradores 
de emprego e renda na cidade. Possui cerca de 73.154 habitantes, e área territori-
al de 323,370 km², segundo o IBGE.

O municipio é reconhecido por sua vasta produção artistica e cultural. Capital do 
Samba de Coco e, mais recentemente, também Terra da Folia dos Bois e Ursos.

Figura 1: Localização: do estado no país; da cidade no estado.

Fonte: Elaborado pela autora. (2017)

Grande parte das cidades teve um surpreendente desenvolvimento - econômi-
co, urbano, social -, após a chegada do transporte ferroviário. Arcoverde foi uma 
delas, antes era um povoado que dependia do municipio de Pesqueira, e só ob-
teve sua independencia em após a implantação da ferrovia.

Mesmo com seu surgimento desde o inicio do século passado, Arcoverde possui 
raras edificações que caracterizam seu passado. As residências históricas foram 
sendo apagadas, dando lugar a casas contemporâneas. O que poderia ser con-
siderado o “patrimônio” da cidade não tem nenhum valor para a população, que 
não se importa com a conservação, tão pouco com a preservação desses lugares. 
A comunidade é indiferente as edificações simbólicas da cidade e ao seu valor 
histórico, não existe qualquer manifestação de apego, certamente causado pela 
subutilização ou esquecimento, já que os responsáveis não estabelecem meios 
para que os locais sejam verdadeiramente apropriados.

Apesar do notavel descaso que foi apresentado anteriormente, quando se fala em 
políticas de valorização e pertencimento para com os bens históricos na cidade, há 
um significativo movimento de ocupação que acontece nas instalações da antiga 
Estação Ferroviária, que foi desativada por volta dos anos 1980, e “reocupada” em 
2001 por um grupo de artistas da cidade que tinham anseio por um espaço para 
prática de atividades culturais, e a nomearam: Estação da Cultura.

Com base no contexto apresentado, nota-se o valor inestimável que essa edifi-
cação possui para a região e toda sua formação. Percebe-se ainda, a necessidade 
de uma intervenção para atender as necessidades dos que a ocupam. Logo, esse 
trabalho tem por objetivo planejar a requalificação do patrimônio arquitetônico, 
em Arcoverde - PE, e propor diretrizes para intervenção no conjunto para que a 
população habite no espaço e entorno.

A pesquisa é considerada mista, a teoria que está relacionada com as leituras e 
levantamentos que foram feitos, e, logo em seguida, a etapa com intenção prop-
ositiva.
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“Menos ainda se deve associar a teoria a uma atividade alternativa 
à prática do projeto, praticada por espíritos pouco inclinados 
ou capacitados para a concepção formal: de nada serve a mais 
atilada observação teórica se não contribui para a intensificação do 
entendimento visual, condição necessária da capacidade de julgar e, 
portanto, de conceber” (Piñon, 1999, p. 24).

No caso em questão, leva-se em consideração todo papel e função que a estação 
exerceu e exerce, desde o seu programa inicial, o qual foi planejada, até o atual 
que foi tido de forma espontanea e iminente. Diferentes tempos, diferentes esta-
dos e diferentes funções, que necessitam de diferentes analises.          

Referenciais e Conceitos

O patrimônio histórico e construído
“Chamar-se-á monumento tudo que for edificado por uma comunidade de individ-
uos para rememorar ou fazer que outra gerações de pessoas rememorem aconte-
cimentos, sacrificios, ritos e crenças.” (CHOAY, 2006, p.18)

“O monumento histórico não é um artefato intencional, (...). Foi escolhido de um 
corpus de edifícios preexistentes, em razão do seu valor para a historia e/ou seu 
valor estético.” (CHOAY, 2011. P. 13)

O termo “monumento” obteve diversos conceitos ao longo do tempo, na antigui-
dade quando se tratava de edifícios ou objetos, eles eram nomeados de “antigui-
dades”. Já palavra “patrimônio” começou a ser um pouco usada durante a rev-
olução francesa, mas logo caiu em desuso, pois era considerada ambígua, porque 
relacionava-se ao conceito de “valor”, mas voltou, e em 1978 substituiu “monu-
mento histórico” definitivamente, quando, na França, a “Direção do Monumento 
histórico” passou a ser chamada de “Direção do Patrimônio”.

A fim de nortear as decisões relacionadas ao restauro, propor diretrizes  relacio-
nadas a preservação de bens e outros, foram elaborados, por especialistas do 
IPHAN, as Cartas Patrimoniais que são documentos seguidos por todo o mundo 
e apresentam “aconselhamentos” para as mais diversas questões do patrimônio.

A Carta de Atenas é um documento de extrema importância, por discutir questões 
relacionadas ao novo urbano e ao crescimento da cidade, como se tratava de um 
período que estava acontecendo guerras, era notória a fragilidade não só da ci-
dade, mas também do patrimônio histórico inserido nela.

“A morte atinge tanto as obras quanto os seres. Quem fará a 
discriminação entre aquilo que deve ou não subsistir ou aquilo que 
deve desaparecer? O espírito da cidade formou-se no decorrer dos 
anos; simples construções adquiriram um valor eterno na medida 
em que simbolizam a alma coletiva; constituem o arcabouço de uma 
tradição que, sem querer limitar a amplitude dos progressos futuros, 
condiciona a formação do individuo, assim como o clima, a região, a 
raça, o costume. Por ser uma pequena pátria, a cidade comporta um 
valor moral que pesa e que lhe está indissoluvelmente ligado.” (CARTA 
DE ATENAS, 1933)

Patrimônio Ferroviário e a formação da cidade
A revolução industrial marcou profundamente toda a história e trouxe consigo o 
desenvolvimento das cidades. Em 2003, foi aprovado o texto sobre patrimonio 
industrial pelos delegados que estavam em reunião Assembleia Geral do TICCIH, 
que se realizou em Nizhny Tagil.

“Os delegados reunidos na Rússia por ocasião da Conferência 2003 do 
TICCIH desejam, por conseguinte, afirmar que os edifícios e as estruturas 
construídas para as atividades industriais, os processos e os utensílios 
utilizados, as localidades e as paisagens nas quais se localizavam, assim 
como todas as outras manifestações, tangíveis e intangíveis, são de 
uma importância fundamental. Todos eles devem ser estudados, a sua 
história deve ser ensinada, a sua finalidade e o seu significado devem 
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ser explorados e classificados a fim de serem dados a conhecer ao 
grande público.” (CARTA DE NIZHNY TAGIL, 2003)

Continuando a discussão sobre as atividades industriais, A Carta de Nizhny Tagil 
diz que os “vestígios” do patrimônio industrial incluem: “edifícios e maquinaria, 
oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos 
e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de 
transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas (...)”. (CARTA DE NIZHNY 
TAGIL, 2003)

         KUHL (2010, p. 29) chama atenção para uma questão bastante relevante, ela 
afirma que:

“Ainda é comum, porém, ouvir, em relação à arquitetura do ferro, por 
exemplo, que, pelo fato de ser composta por elementos pré-fabricados 
(sendo sua montagem e desmontagem relativamente fáceis), não tem 
sentido falar em sua preservação no contexto, pois esses bens foram 
concebidos para ser deslocados.” (KUHL, 2010, p.19).

Como podemos notar, nem sempre a valorização de patrimônio é dada relacio-
nando-o a influencia “imaterial” que ele possa ter exercido. Já que, como foi dito 
anteriormente, como, em sua maioria, eram compostos de pré-fabricados não há 
necessidade de preservar, se julgarmos por esse ponto de vista, há de se reavaliar 
quantos e quantos patrimônios se perderiam ao longo do tempo.

“Considera-se o processo de industrialização intimamente ligado ao 
desenvolvimento do transporte ferroviário, (...). A industrialização em 
larga escala associa-se diretamente a esse meio de transporte, pois 
impulsionou as ferrovias e, por sua vez, foi por elas impulsionada; e 
para seu funcionamento, as ferrovias devem possuir uma estruturação 
industrial.” (KUHL, 2011, p.40).

Como visto, o patrimonio industrial tem seu historico conectado ao patrimonio 
ferroviario, levando em conta que o transporte facilitou bastante o transporte de 
mão de obra, mercadoria e também circulação capital.

Há de se considerar o quanto os trilhos contribuiu para a formação da cidade, foi 
por meio deles que muitas cidades puderam se conectar, estabelecer vinculos e 
comercios, e obter um crescimento surpreendente na epoca em que houve sua 
implantação.

“As ferrovias surgiram no Brasil no período em que uma exigência para 
o alcance do seu “progresso” era a existência de meios de circulação 
eficientes tendo as estradas de ferro um dos símbolos desse novo 
momento de modernização. A ferrovia, visivelmente, representava esse 
progresso na tentativa de tornar a economia nacional mais competitiva, 
buscando também a sua inserção no mercado internacional, além 
de encurtar as distâncias e a redução do custo no transporte das 
mercadorias no interior do seu território.” (SANTOS, 2012).

Pernambuco foi o primeiro estado do nordeste, e o segundo no Brasil, a implantar 
a ferrovia, em 1858. Ela conectava Recife a Cabo, com cerca de 32 km. Por volta de 
1980, as ferrovias foram escanteadas e a principal forma de deslocamento passou 
a ser as rodovias. No entanto a arquitetura ferroviaria ainda permanece nas ci-
dades, os trilhos ainda podem ser identificados em grandes trechos, as estações e 
galpoes que faziam parte dos conjuntos ferroviarios muitas vezes são dos poucos 
registros do que já foi a cidade.

Sendo assim, tendo em vista a relevancia do patrimonio ferroviario, o fluxo cres-
cente das cidades, as novas necessidades e demandas de uso, nos detemos a 
Declaração de Amsterda, que diz:

“A significação do patrimônio arquitetônico e a legitimidade de sua 
conservação são atualmente melhor compreendidas. Sabe-se que a 
preservação da continuidade histórica do ambiente é essencial para a 
manutenção ou a criação de um modo de vida que permita ao homem 
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encontrar sua identidade e experimentar um sentimento de segurança 
face às mutações brutais da sociedade: um novo urbanismo procura 
reencontrar os espaços fechados, a escala humana, a interpenetração 
das funções e a diversidade sócio-cultural que caracterizam os tecidos 
urbanos antigos. Mas descobre-se também que a conservação das 
construções existentes contribui para a economia de recursos e para a 
luta contra o desperdício, uma das grandes preocupações da sociedade 
contemporânea. Ficou demonstrado que as construções antigas 
podem receber novos usos que correspondam às necessidades da vida 
contemporânea.” (Declaração de Amsterdã, 1975).

Uma nova apropriação para a memoria edificada
As Cartas Patrimoniais são eixos norteadores não somente quanto a questão de 
preservação patrimonial, como também quanto a sua conservação e/ou restau-
ração, por isso, serão abordadas alguns de seus aspectos a seguir.

Sobre conservação, na Carta de Veneza, temos:

“Artigo 4 - A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, 
manutenção permanente.

Artigo 5 - A conservação dos monumentos é favorecida por sua 
destinação a uma função útil a sociedade; tal destinação é portanto, 
desejavel, mas não pode nem deve alterar à disposição ou a decoração 
dos edificios. (...)” (CARTA DE VENEZA, 1964)

Dando continuidade ao estudo das Cartas Patrimoniais, a Declaração de Amster-
dã, que resultou do Congresso de Amsterdã, onde abordavam questões referentes 
ao patrimonio europeu, diz que: “O patrimonio arquitetonico não sobrevivera a 
não ser que seja apreciado pelo publico e especialmente pelas novas gerações.” 
(Declaração de Amsterdã, 1975)            

O monumento pode sim ser “adequado” as novas dinamicas sociais presentes em 
seu meio, atendendo as demandas e necessidades, buscando assim o apreço da 
população.

“Uma politica de conservação implica tambem a integração do patrimonio na vida 
social.” (Declaração de Amsterdã, 1975)

Percebemos o quanto a intervenção pode ser benefica para uma dada edificação, 
propondo um uso que respeite a arquietura existente.

Em se tratando de um patrimonio industrial a carta de Nizhny Tagil faz algumas 
observações quanto a sua adaptação a novos usos:

“IV. A adaptação de um sítio industrial a uma nova utilização como 
forma de se assegurar a sua conservação é em geral aceitável salvo 
no caso de sítios com uma particular importância histórica. As novas 
utilizações devem respeitar o material específico e os esquemas originais 
de circulação e de produção, sendo tanto quanto possível compatíveis 
com a sua anterior utilização. É recomendável uma adaptação que 
evoque a sua antiga actividade.

VI. As intervenções realizadas nos sítios industriais devem ser reversíveis 
e provocar um impacto mínimo. Todas as alterações inevitáveis devem 
ser registadas e os elementos significativos que se eliminem devem ser 
inventariados e armazenados num local seguro.” (...) (CARTA DE NIZHNY 
TAGIL SOBRE O PATRIMÓNIO INDUSTRIAL, 2003)

          Trazendo a discussão para o panorama brasileiro, Kuhl faz despertar algumas 
inquitações:

“As comunidades devem chamar a si a parcela da responsabilidade, 
atraves da percepção desse patrimonio como parte integrate de sua 
herança cultural e de sua identidade, que constitui e que qualifica seu 
presente (e que fundamenta seu futuro), para que essa questão não se 
limite a mais um procedimento burocratico administrativo desprovido 
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de legitimidade social. Mas esse processo envolve, sem duvidade pontos 
fundamentais que levarão muito tempo para serem enfrentados e 
resolvidos: noção de pertencimento, de cidadania e educação num 
sentido profundo.” (KUHL, 2011, p. 120)

A conservação, salvaguarda e revitalização sempre foi um tema de extremo de-
bate e de interesse maior, já que falamos de memória e do modo como esse le-
gado foi transitando os anos, e, principalmente, como será o seu destino, sendo 
da responsabilidade de quem intervém optar pelas melhores e mais sensatas es-
colhas, partindo do pressuposto que não existe uma solução padrão, mas sim 
diversas opções que variam consoante o caso.

O conjunto ferroviário de Arcoverde – PE
“No Brasil, a primeira tentativa de implantação de uma ferrovia deu-
se em 1835, quando o Regente Diogo Antônio Feijó, promulgou uma 
Lei, concedendo favores a quem quisesse construir e explorar uma 
estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro, capital do Império, às capitais 
das Províncias de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. 
Não apareceu, na ocasião, interessado em tão arriscada empreitada.” 
(FERROVIAS, MANUAL DIDÁTICO)

Após esse episodio ainda houve inumeras tentativas de implantar o novo modal 
no país, sem sucesso, pois o transporte só iria vir a ser implantado quase 20 anos 
depois, em 1854.

“em 1854, foi inaugurada a primeira Estrada de Ferro do Brasil, 
com 14,5 km de extensão (...), por uma composição tracionada pela 
locomotiva - A Baroneza -, nome este, dado em homenagem à esposa 
do, agora, Barão de Mauá.” (FERROVIAS, MANUAL DIDÁTICO)

Não demorou muito até que a ferrovia chegasse até o nordeste, a segunda ferro-
via do país foi inaugurada em Recife, em 1958.

“Rio Branco até antes de 1911, quando a estrada de ferro lhe chegou 
às portas, era um povoado humilde situado à margem direita do 
riacho do Mel, afluente do Moxotó. Mas, em derredor, nas serras 
que o circundam, campos vastos de criação e de lavoura, davam-lhe 
vitalidade, cooperando as suas ricas fazendas de gado para o fomento 
do antigo município de Cimbres, então a testa da edilidade. A estrada 
de ferro porém completou no centro o prestígio que gozava na periferia. 
Do povoado que era tornou-se pelo natural impulso que as vias férreas 
colimam, em florescente vila, hoje quase cidade importante, possuindo 
fábricas, luz elétrica, estabelecimentos de promissoras iniciativas, 
industriais e comerciais. (Arcoverde e Cia; Disponivel em: http://
arcoverdeecia.blogspot.com.br/p/bau-de-estorias-que-o-povo-conta-
de.html

O histórico do conjunto ferroviario de Arcoverde, assemelhasse muito com a 
história da cidade. Sua implantação se deu no ano de 1912, como já dito ante-
riormente, com linhas que ligavam a capital, Recife, e ao municipio de Salgueiro, 
ambos componentes da Linha Tronco Central, o maior ramal do estado de Per-
nambuco. 

Sua implantação se deu no ano de 1912, como já dito anteriormente, com linhas 
que ligavam a capital, Recife, e ao municipio de Salgueiro, ambos componentes 
da Linha Tronco Central, o maior ramal do estado de Pernambuco. Com linhas 
que ligavam a capital, Recife, e ao municipio de Salgueiro, ambos componentes da 
Linha Tronco Central, o maior ramal do estado de Pernambuco.

A Estação Barão do Rio Branco foi ponta de linha até o ano de 1930, quando houve 
a inauguração da estação seguinte, Henrique Dias, na cidade de Sertania. Foi a 
partir de Arcoverde, que os trilhos passaram a seguir caminho em direção a Para-
iba.
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Figura 2: A chegada do trem.

Fonte: facebook – Arcoverde terra da minha infancia.

Centro do grande comércio do algodão, pelica e gado, o trem facilicou o desloca-
mento tanto de mercadorias quanto de pessoas. A linha passou a ser controlada 
pela empresa RFFSA, desde 1957 e também operada pela mesma, em 1975. O 
transporte funcionou até o ano de 1983, a partir desse ano os trens foram suprim-
idos.

O conjunto ferroviario localiza-se no Centro da cidade de Arcoverde – PE, ocupa 
um terreno com cerca de 8000 m², que está inserido entre as avenidas: Antonio 
Japiassu e Zeferino Galvão.

Figura 3: Ocupação externa.

Fonte: acervo da autora (2017).

“Reocupada” em 2001, o conjunto tem sido utilizado, durante todos esses anos, 
por um grupo de artistas da cidade, que tinham anseio por um espaço para práti-
ca de atividades culturais, e em meio a ausencia deste, se apropriaram da edifi-
cação nomeando-a Estação da Cultura.

A ocupação como forma de preservação do patrimonio
Como já citado, o conjunto de edificações já vem sendo ocupado por um grupo 
de artistas, na verdade vários grupos, que praticam diversas atividades que se 
distribuem em todo o complexo ferroviario.

As edificações foram ocupadas em dois momentos, na década de 90 e, mais tarde, 
no inicio de 2000, movimento que perdura até os dias de hoje. Nos deteremos as 
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atividades desenvolvidas atualmente, que foram identificadas por meio de visitas 
de campo e observações, para basear o programa de necessidades.

Na edificação da estação são praticados exposições do teatro dos retalhos e da 
tropa do balacobaco, que são grupos teatrais dedicados não só aos espetaculos 
em si, mas também todo processo de produção que o antecipa. Ainda nela temos 
produção de grafitte com o artista JAVA que utiliza o espaço também como ateliê. 
Entre esses dois espaços, estão sendo “reaproveitados” os banheiros da antiga 
estação para reuso. No armazém estão localizados espaços destinados a reunião, 
ateliê e deposito de materiais, nele encontramos o grupo de boi maracatu, Tus de 
Dança, Capoeira, Tropa do Balacobaco, nó ultimo compartimento do armazem 
acontecem ensaios ou reuniãoes “coletivas”, ou seja, esta parte não tem um gru-
po definido para ocupação. Os horarios são divididos e compartilhados para que 
todos possam utilizar. O conjunto operacional é o mais descaracterizado e menos 
utilizado dentre as edificações, nele é produzido atividades relacionados a recicla-
gem.

Quanto aos usos, já havia uma clara pré-disposição cultural e artistica, devido a 
ocupação espontanea existente. O que se nota é a falta de reconhecimento por 
parte da população em geral, e o descaso em relação a conservação e manutenção 
do conjunto.

É imprescindivel o conhecimento de como os grupos se distribuem e organizam 
no conjunto, quase todas as edificações já estão sendo utilizadas para os mais 
diversos fins.

Vale salientar que os prédios contidos no conjunto possuem um grande potencial 
em área. A edificação da estação possui em torno de 220 m² onde quase toda área 
atualmente possui uso, o armazem possui 330 m² de construção e é totalmente 
utilizado, o conjunto operario com 173 m² onde somente 13m² possui ocupação.

Um mesmo prédio pode ser ateliê, depósito, local para reunião, apresentação, 
exposição ou ensaio, isso mostra o quanto os espaços devem ser flexiveis e atem-

porais. Outro fator determinante na intervenção é o fato do conjunto estar em 
processo de tombamento à nivel estadual, e inserido na lista de patrimonio cul-
tural ferroviário do IPHAN.

Figura 4: Ocupação interna.

Fonte: acervo da autora (2017).

Levando em conta os fatores já citados, e também o que foi observado em visitas 
ao local, estabeleceu-se algumas diretrizes para nortear a proposta:

1. Promover o retorno da comunidade ao patrimonio;

2. Conservar os espaços flexiveis, compatibilizandos os com diversos usos;

3. Agregar novas funções e aponderar-se do terreno amplo;

4. Possibilitar o acesso de todo publico, inclusive portadores de necessidades 
especiais, ao conjunto e melhorar as condições de infraestrutura;

5. Garantir a integridade e conservação do patrimonio;
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Após a definição das diretrizes, pensou-se em algumas ações projetuais, tanto a 
nivel

• interno - edificações -, como externo - todo lote ferroviário -, para possibilitar 
a proposta.

• Implantação de equipamentos coletivos distribuidos por todo lote, tais como: 
postes de iluminação, lixeiras, bancos e mesas, além da plantação de novas 
mudas de árvores para possibilitar um melhor conforto térmico no ambiente;

• Instalação de rampas de acesso ao conjunto;

• Manutenção e conservação das edificações por meio de pintura, substituição 
de esquadrias - as existentes foram implantadas de forma inadequadas e mui-
tas delas são improvisadas -, restauração de elementos estilisticos;

• Criação de áreas de convivencia equipadas para atender as carências dos lo-
cais;

• Permanência das atuais atividades em seus respectivos espaços, conservando 
o funcionamento existente e respeitando os grupos que estão estabelecidos 
no conjunto.

Considerações Finais
Essa pesquisa propõe uma reflexão quanto ao reconhecimento do patrimônio, 
bem como a sua adequação as demandas atuais. Ações pontuais e singelas po-
dem transformar espaços de tal modo que ele passe a ter um novo sentido para 
a comunidade. As leituras feitas durante a produção do projeto, firmaram ainda 
mais a ideia de que a sobrevivência do patrimônio está diretamente relacionada 
ao uso e as necessidades dos que o habitam ou que podem habitar.

Atualmente percebemos uma cultura de demolição, onde grande parte da pop-
ulação valoriza apenas o novo, e as edificações históricas são desvalorizadas e 
perdem espaço. O conjunto em questão está localizado no centro da cidade, na 
principal avenida, e próximo de todos os referenciais, e porque não tornar esse 
espaço um lugar onde as pessoas possam viver, se encontrar, aprender, e relem-
brar memórias? Porque ocupar um novo vazio, executar uma nova construção? 
O conjunto ferroviário pode sobreviver aos dias atuais, pode sobreviver ao novo 
cotidiano da cidade, e pode atender as novas necessidades, tudo isso com a ga-
rantia que seu estilo permanecerá o mesmo.

Ao longo do processo foi possivel permear por diversas áreas, conhecer as neces-
sidades dos artistas, bem como os desafios que eles enfrentam a cada dia para 
continuar ocupando, sem apoio, todo o conjunto; foi possivel perceber o quan-
to interesses particulares se sobressaem ao bem comum; e, ainda, foi possivel 
aprender o quanto a vivencia direta com o problema pode nos mostrar um novo 
olhar sobre o mesmo.
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RESUMO
Nas décadas de 1930 e 1940, conviviam na cena arquitetônica do Brasil, exemplares 
tão distintos como os ecléticos, os neocoloniais, os Art Déco e as primeiras 
experiências da arquitetura moderna. A produção Art Déco distinguia-se tanto das 
propostas neocoloniais quanto dos pioneiros modernos, em um período marcado 
pelas tentativas de definição de uma linguagem arquitetônica que representasse a 
modernidade. A partir de uma leitura contemporânea sobre esta produção busca-
se investigar como a arquitetura Art Déco foi e vem sendo lida pelas pesquisas 
para mapear o estado da arte da documentação sobre esta temática no país. 
A investigação fundamenta-se em duas fontes de pesquisa: a Enciclopédia dos 
Municípios Brasileiros, editada pelo IBGE entre os anos de 1957 e 1964 e a narrativa 
recente desenvolvida no âmbito da pós-graduação, a partir dos anos 1990. O objetivo 
deste artigo é documentar o que foi registrado sobre a produção arquitetônica Art 
Déco no Brasil e refletir sobre os conceitos e as interpretações encontradas nas 
pesquisas sobre o tema. Para atingir os objetivos propostos, procedeu-se à análise 
das pesquisas que têm como foco a produção Art Déco e que abordam temas 
distintos em diversas cidades do país. Nesta amostragem foram analisados 06 
livros, 03 teses de doutorado, 07 dissertações de mestrado e 12 artigos. Somou-se 
a análise das pesquisas acadêmicas, a identificação da produção déco construída, 
na Enciclopédia dos Municípios brasileiros. Com base nessa análise e nos edifícios 
identificados será construído um mapa, localizando os municípios em que há 
edificações deste tipo, que dará visibilidade à produção. A construção deste mapa 
permite visualizar a extensão dessa arquitetura pelo país e dar uma noção do estado 
da arte da produção acadêmica, acerca do Art Déco no Brasil. Com base nesse 
mapeamento é possível organizar uma linha de raciocínio sobre como as pesquisas 
documentam e analisam esta arquitetura no país. O mapeamento mostra o que 
já foi documentado, ratifica o alcance desta produção e lança hipóteses sobre a 
disseminação desta produção que serão aprofundadas no artigo.

Palavras-chave: Arquitetura Art Déco; Pesquisas acadêmicas; Documentação.
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1.  Introdução 
No segundo quartel do século XX, conviviam na cena arquitetônica do Brasil, exem-
plares tão distintos como os ecléticos, os neocoloniais, os Art Déco e as primeiras 
experiências da arquitetura moderna, todos buscando a desejada modernidade 
da arquitetura e a adaptação aos novos tempos. A produção Art Déco – foco deste 
artigo – não obstante ser contemporânea era distinta, tanto das propostas neoco-
loniais, quanto dos pioneiros modernos, em um período marcado pelas tentativas 
de definição de uma linguagem arquitetônica que representasse a “modernidade”.

O Art Déco é apresentado oficialmente na Exposição Internacional de Artes Dec-
orativas e Industriais Modernas, realizada em abril de 1925 em Paris. Fruto da 
crescente industrialização e do advento de novas tecnologias, a mostra reuniu um 
grande número de requintadas peças de porcelana, cerâmicas, vidros, pinturas, 
desenhos, esculturas, joias e mobiliário. É entendido como uma concepção ar-
quitetônica que concilia inovações, como a racionalização, a geometrização dos 
volumes e o uso de materiais e tecnologias modernas, com a manutenção de vín-
culos historicistas e a presença do ornamento geometrizado.

No Brasil, o Art Déco aparece associado ao processo de modernização do país na 
primeira metade do século XX, processo de modernização que se confunde, na 
maior parte das cidades brasileiras, com o processo de expansão urbana e incre-
mento populacional. Em 1920 a população urbana brasileira era 16% da popu-
lação total, atingindo 31% em 1940 e 36% em 1950 (IBGE, 2011).  

O Governo Vargas (1930 – 1945) participa efetivamente deste processo de busca 
de uma “imagem moderna” utilizando diferentes linguagens de arquitetura que 
buscavam refletir tal imagem em seus edifícios públicos. 

“[...] o governo brasileiro daquele período não adotou o neocolonial 
luso-brasileiro como estilo oficial, embora tentativas tivessem sido feitas 
nessa direção. Contrariamente, aderiu sem maiores reservas a todas 

as tendências arquitetônicas em voga naquele momento, e assistiu às 
movimentações e disputas acirradas entre os grupos de profissionais 
adeptos ou do neocolonial, ou do art déco, ou do modernismo 
corbusiano. Interessados que estavam no emergente mercado estatal 
de obras, tais grupos sacramentaram suas ideias nos concursos de 
projetos para as sedes ministeriais e entidades mais representativas, e 
se empenharam em defendê-las junto às autoridades governamentais” 
(REIS, 2014, p.13).

Nos trabalhos sobre Art Déco (datados de finais do século XX e início do século XXI) 
é recorrentemente relatado que esta produção não foi contemplada pela versão 
oficial da historiografia da Arquitetura Moderna brasileira. 

“essa linguagem [Déco] tem sido omitida sistematicamente da 
historiografia oficial da arquitetura, como se o fenômeno jamais tivesse 
ocorrido por aqui [no Brasil] ou sua presença tivesse sido de menor 
importância (...). Admita-se, ou não, o fato é que a pretendida ruptura 
entre o ecletismo e o racionalismo ortodoxo não se deu de uma forma 
tão abrupta como a historiografia corrente sugere. Sistematicamente, 
tem sido negada a presença de “ações mediadoras” para usar as 
palavras de SEGRE (1991), no processo de consolidação do ideário 
moderno na arquitetura e urbanismo produzidos no início do século XX 
nas principais cidades latino-americanas, como é o caso do Art Déco” 
(CAMPOS, 2003, p.10-11). 

A versão oficial da historiografia da arquitetura moderna, durante muitos anos, 
mostrava-se interessada em destacar as primeiras experiências relativas a essa 
produção no país e, com isso, outras produções contemporâneas a ela são colo-
cadas à margem. Havia uma tendência, nas pesquisas e no ensino da arquitetura 
brasileira do século XX, de se trabalhar com divisões entre os estilos. É recorrente 
o enquadramento do Art Déco em algum lugar entre as últimas manifestações 
ecléticas e a efetiva incorporação do Moderno. Contudo, o Art Déco acontece an-
tes, durante e depois da afirmação da Arquitetura Moderna e com objetivos sem-
elhantes, superar as limitações do academicismo historicista. 
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É a partir de meados dos anos 1990, em um contexto de expansão dos programas 
de pós-graduação pelo país, que o Art Déco começa a ganhar voz, com a realização 
de seminários – em 1995, realiza-se o Primeiro Seminário Internacional da Arquite-
tura Art Déco na América Latina, promovido por Luiz Paulo Conde e organizado 
por Jorge Czajkowski –, a publicação de livros que registram a produção no país 
– como Arquiteturas no Brasil 1900-1990, de Hugo Segawa (1998) – e dissertações 
de mestrado sobre o tema – como a de Vitor Campos (1996). 

Nas duas primeiras décadas do século XXI, o número de publicações sobre o tema 
se expande e registra esta produção em diversos munícipios do país. Tais estudos 
contribuem para o registro dessas obras e, em geral, buscam classificar e analisar 
as suas características decorativas.

A partir de uma leitura contemporânea busca-se verificar como o Art Déco foi e 
tem sido tratado pelas pesquisas desenvolvidas no âmbito das pós-graduações e 
por documentos não acadêmicos que reforçam estas pesquisas, para, com base 
nestas fontes de dados, avaliar o estado da arte dos estudos sobre esta produção 
em território nacional. 

Para atingir os objetivos propostos, o primeiro passo foi a seleção das fontes doc-
umentais. Essa seleção que daria suporte à pesquisa centrou-se: por um lado, na 
Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, editada pelo IBGE entre os anos de 1957 
e 1964, que testemunhava com o registro das obras construídas como as fontes 
não acadêmicas documentaram essa produção e, por outro, nos livros, teses e dis-
sertações que tinham como foco a produção Art Déco em diversas cidades do país, 
para compreender como as pesquisas recentes vêm tratando o tema.

A pesquisa baseou-se, portanto, em duas narrativas: 1) O Art Déco fora da aca-
demia, que se detém, neste primeiro momento, na análise da produção registrada 
nos 36 volumes da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros e 2) Os títulos acadêmi-

cos, livros, dissertações e teses e artigos[1], que têm como foco central a produção 
Art Déco em alguma região do Brasil.

Após o levantamento de dados na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros e nos 
trabalhos acadêmicos sobre o Art Déco (que inclui artigos, dissertações, teses e 
livros), essas informações foram organizadas na forma de um levantamento dos 
municípios/estados documentados com os respectivos registros de edificações Art 
Déco. Nesta amostragem foram analisados 36 volumes da Enciclopédia e 28 títulos 
acadêmicos (06 livros, 03 teses, 07 dissertações e 12 artigos), de modo a verificar 
como esta produção foi e está sendo registrada fora da academia e pelas pesqui-
sas acadêmicas.

Ainda a partir dessas informações, foram produzidos mapas, que dão visibilidade 
a essa produção e que auxiliam no entendimento desta arquitetura. Ou seja, a 
partir dos mapas pode ser visualizada a abrangência geográfica da disseminação 
do Art Déco e vislumbrado como este fenômeno foi compreendido tanto pelas 
pesquisas acadêmicas, quanto pelo registro do que foi construído.   

2.  Mapeamento da produção documentada 

2.1 O registro nas fontes não acadêmicas: a 
Enciclopédia dos Municípios brasileiros
A Enciclopédia é composta de duas partes principais: na primeira parte (volumes 
01 ao 13) há pouco registro de arquitetura, o foco é a história da formação de cada 
uma das regiões estudadas, o total de habitantes (segundo o senso demográfico 
de 1950) e a descrição do clima, da vegetação e também dos cultivos, das indústri-
as e dos aspectos econômicos dos municípios. Há também a descrição dos mel-
horamentos urbanos advindos da primeira metade do século XX, com fotografias 

[1]  A seleção dos artigos tinha, entre outros, o objetivo de incluir a presença da 
produção Art Déco em regiões que não aparecem nas fontes pesquisadas, ou seja, 
incluí-las no mapa dos municípios brasileiros com registro de produção Art Déco.
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dos núcleos urbanos, algumas mostrando os traçados iniciais das cidades e dos 
núcleos centrais e registrando as principais artérias dos municípios. 

Na parte seguinte (volumes 14 a 36) são descritos os “aspectos urbanos” de cada 
município, como os edifícios institucionais mais importantes – Prefeitura, Agência 
dos Correios e Telégrafos, Igrejas, Cadeias –, a porcentagem de ruas pavimentadas 
e de ruas de solo comum, o número de ligações elétricas públicas e particulares, o 
número de veículos emplacados pelas prefeituras – automóveis, jipes, caminhões, 
carroças, motocicletas e ônibus –, as praças e até os edifícios de serviços, como 
hotéis ou pensionatos, nos municípios menores. 

Esta pesquisa tem como base, para a caracterização da produção Art Déco, as im-
agens presentes na Enciclopédia, ou seja, imagens que foram selecionadas para 
representar e ilustrar as cidades em meados dos anos 1950. Nestas imagens é 
possível visualizar o ritmo das esquadrias das edificações, suas linhas retas e a mor-
fologia escalonada. No processo de observação das edificações foram escolhidas 
como categorias de análise, as características próprias e típicas dessa produção, 
apresentadas na tabela a seguir: 

Tabela 1: Análise das características dos exemplares Art Déco

Categorias de aná-
lise

Características

Morfologia Escalo-
nada e elementos 
decorativos nas su-
perfícies externas

Uso do escalonamento: recurso usado na quase totalidade dos ca-
sos.
Uso de elementos decorativos geometrizados: recurso que aparece 
forma discreta.
Uso de relevos na fachada: uso de desenhos em alto relevo. 
Uso de balcões, marquises, terraços e varandas: nos balcões, que 
sacam do corpo das edificações a solução mais comum é a de peito-
ril fechado; as marquises aparecem principalmente na fachada prin-
cipal; os terraços e as varandas aparecem tanto no térreo e como no 
pavimento superior, às vezes, um é repetição do outro.

Composição volu-
métrica 

Uso da Platibanda: a adoção da platibanda, que aparece arrematan-
do o topo das edificações com uso de escalonamentos, frisos e or-
namentos geometrizados, deve-se ao desejo de evitar a participação 
dos telhados tradicionais na composição volumétrica final.
Uso da Simetria: a composição e distribuição a partir de um eixo de 
simetria é o recurso mais usual, mas, também há exemplares com 
inovações volumétricas e pequenas assimetrias. 
Predominância dos cheios sobre os vazios e ritmo contínuo de aber-
turas na fachada
Uso de formas regulares e linhas ortogonais 

Novas expressões 
formais possibili-
tadas pelos novos 
materiais

Exemplares que apresentam alguma forma inovação na organização 
espacial e no uso de novos materiais, como ferro e concreto, ainda 
de forma tímida.

No texto ou nas legendas das fotografias da Enciclopédia há diferentes expressões 
para referir-se aos edifícios Déco. É possível encontrar termos como, “estilo mod-
erno”, “arquitetura moderna funcional”, “linhas modernas”, há ainda a recorrente 
ideia de que estas edificações são empreendimentos “arrojados” para a época em 
que foram construídos. Cabe lembrar que a Enciclopédia registra as edificações 
consideradas “importantes” nos municípios brasileiros naquele recorte temporal, 
não há nenhuma preocupação específica em registrar/analisar arquitetura Art 
Déco. 
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Para sistematizar o material proveniente da consulta à Enciclopédia, elencou-se o 
número de municípios brasileiros com registro de edificações Art Déco. O objetivo 
era elaborar uma síntese dessa produção pelo território brasileiro.  Na tabela a 
seguir apresenta-se o número de municípios com registro de edificações Art Déco 
na fonte pesquisada. 
Tabela 2: Localização dos Municípios por Estado nos volumes da Enciclopédia.

Região Município por Estado/Território M u n i c í -
pios com 
r e g i s t r o 
em foto 
de edifica-
ções Art 
Déco 

G r a n d e 
R e g i ã o 
Norte 

Municípios do Território do Amapá; 
Municípios do Território de Roraima; 
Municípios do Território do Acre; 
Municípios do Território de Rondônia; 
Municípios do Território do Amazonas e 
Municípios do Território do Pará;

0
0
7
2
17
27

G r a n d e 
Região 
Nordes-
te 

Municípios do Estado do Maranhão e 
Municípios do Estado do Piauí

82
52

Municípios do Estado do Ceará 98
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte e 
Municípios do Estado da Paraíba

63
53

Municípios do Estado de Pernambuco 100
Municípios do Estado de Alagoas e 31

G r a n d e 
R e g i ã o 
Leste 

Municípios do Estado de Sergipe 62
Municípios do Estado da Bahia 166
Municípios do Espírito Santo e 
Municípios do Rio de Janeiro

38
58

Município do Rio de Janeiro - Distrito Federal 01
Municípios do Estado de Minas Gerais 429

G r a n d e 
R e g i ã o 
Sul 

Municípios do Estado de São Paulo 272
Municípios do Estado do Paraná 137
Municípios do Estado de Santa Catarina 70
Municípios do Estado do Rio Grande do Sul 113

G r a n d e 
R e g i ã o 
C e n t r o 
Oeste

Municípios do Estado de Mato Grosso 31
Municípios do Estado de Goiás 88

Fonte: Dados da Enciclopédia dos Municípios brasileiros

O mapa 01, realizado com base na análise dos dados de edificações Art Déco en-
contradas nos volumes da Enciclopédia dos Municípios brasileiros, mostra a pen-
etração desta arquitetura por todo o país, com maior ocorrência nos Estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e São Paulo. Os dados 
do Estado de Rondônia, 100% dos municípios com registro de edificações Art Déco 
na Enciclopédia, devem ser analisados com cautela, devido à pequena amostra-
gem deste Estado, apenas dois municípios. Apenas dois Estados da Região Norte, 
Amapá e Roraima, não apresentam ao menos um município com edificações Art 
Déco nos registros da Enciclopédia. 
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Mapa 1: Estados brasileiros com registros de edificações Art Déco

Fonte: Mapa do Brasil no Portal Bloques, editado pela autora com base nos dados da Enciclopédia 

dos Municípios brasileiros (Disponível em: < http://portalbloques.com/mapas/mapa-brasil.html >. 

Acesso. Jan.2017).

Através dos dados percentuais por região, é possível constatar que as médias per-
centuais de municípios com registro de Art Déco são mais baixas nas regiões Norte 

e Centro Oeste (ver tabela 3) – apesar da construção de Goiânia, em 1937, que 
pode ser considerado um município referência do Art Déco para o país.  As duas 
regiões apresentam a menor densidade populacional do país no segundo quartel 
do século XX.

Tabela 3: Regiões brasileiras com registros de edificações Art Déco

Região Número de muni-
cípios com edifí-
cios Art Déco por 
região 

Média Percentual de municípios 
com registro de edificações Art 
Déco apresentadas na Enciclopédia 
por Região

Grande Região Norte 23 40,1%
Grande Região Nordeste 266 54,0%
Grande Região Leste 363 54,8%
Grande Região Sul 314 48,1%
Grande Região Cento Oeste 45 37%

Fonte: Tabela elaborada por Fernanda Farias, com base na Enciclopédia dos Municípios brasileiros.

2.2 O registro nas pesquisas acadêmicas
A versão canônica da historiografia da arquitetura moderna brasileira é ampla-
mente difundida até os anos 1980, quando o processo de revisitação crítica dessa 
versão, principalmente com a expansão dos programas de pós-graduação em Ar-
quitetura e Urbanismo pelo país, começa a preencher lacunas deixadas por essa 
historiografia. 

No contexto de revisão crítica, que dá destaque a “outras modernidades” produz-
idas no país na primeira metade do século XX, destaca-se, o registro da produção 
Art Déco, em “Arquiteturas no Brasil”, publicado em 1998, de Hugo Segawa, que dá 
uma visão abrangente das arquiteturas da modernidade brasileira nesse período. 
Segawa vê o Art Déco como:
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(...) o suporte formal para inúmeras tipologias arquitetônicas que se 
afirmavam a partir dos anos de 1930. O cinema (e por associação, 
alguns teatros), a grande novidade entre os espetáculos de massa, que 
mimetizava as fantasias da cultura moderna, desfilava sua tecnologia 
sonora e visual em deslumbrantes salas no Rio de Janeiro, em São Paulo 
e em algumas outras capitais [...]; algumas sedes de emissoras de rádio 
foram construídas ao gosto Déco como a Rádio Cultura de São Paulo, de 
Elisário Bahiana, ou a tardia (1948) sede da Rádio Jornal do Comércio 
de Recife, do engenheiro Antonio Hugo Guimarães. A maioria dessas 
construções foi demolida. (Segawa, 1999, p.61).

Para o autor, a linguagem Déco estaria associada ao processo de verticalização das 
cidades brasileiras nas décadas de 1930 e 1940. Afirma ainda que “estruturas altas 
de gosto Déco ou variações predominavam na verticalização da paisagem”.

Segawa traz um registro da coexistência desta produção com outras “moderni-
dades”, em um panorama nacional, mostrando construções filiadas ao estilo em 
diversas regiões brasileiras, em cidades como: São Paulo e Jaú-SP, Porto Alegre-RS, 
Goiânia-GO, Rio de Janeiro-RJ, Salvador e Itabuna-BA, Curitiba-PR, Belo Horizonte, 
Barbacena, Carangola e Cataguases-MG.

Em um trabalho pioneiro específico sobre a produção Art Déco, tem-se, no ano de 
1996, a publicação da dissertação de mestrado de Vitor Campos (1996), com foco 
em São Paulo (SP), que contribui com um estudo de repertório e busca identificar 
os principais elementos de caracterização da linguagem. O livro “Guia da arquite-
tura Art Déco no Rio de Janeiro”, outro trabalho pioneiro, contribui com um amplo 
registro dos exemplares na cidade, incluindo os exemplares de “franca inspiração 
no racionalismo modernista”, de Conde; Almada (1997).

Nos anos 2000, provavelmente devido ao início da expansão dos programas de 
pós-graduação, têm-se o aumento de publicações sobre o tema: “A Identidade art 
déco de Goiânia” contribui com o registro desta arquitetura para além dos grandes 
centros do país (UNES, 2001); a tese de doutorado de Vitor Campos apresenta 
uma classificação do Art Déco no Brasil em: Art Déco em Requintado, Escalonado, 

Aerodinâmico, Classicizante e Popular (CAMPOS, 2003); a dissertação de mestrado 
de Lígia Galeffi trata dos princípios compositivos na linguagem arquitetônica déco 
no acervo soteropolitano e contribui com uma tentativa de revisão do discurso 
historiográfico que a autora chama de fundacional e que privilegia a Arquitetura 
Moderna (GALEFFI, 2004); a dissertação de mestrado de Marília Borges analisa o 
Art Déco e as transformações arquitetônicas em Fortaleza de 1930 e 1940, tratan-
do também a relação entre esta arquitetura e seu lugar na cidade (BORGES, 2006); 
a dissertação de Aline Figueiró trata da presença desta produção em uma avenida 
de Porto Alegre/RS e apresenta a classificação clássica do Art Déco em três ver-
tentes, Streamline, Zig-Zag e influência francesa (FIGUEIRÓ, 2007); e a dissertação 
de Alice Viana aborda o tema em Florianópolis e contribui com a questão da pop-
ularização desta produção (VIANA, 2008).

Na segunda década dos anos 2000, tem-se outra publicação importante sobre o 
Rio de Janeiro, o livro “Rio Art Déco”, de Márcio Roiter, Presidente do Instituto Art 
Déco Brasil. Sabrina Salvador defende uma dissertação sobre as “Edificações Art 
Déco na Paisagem Urbana: um estudo de caso em Criciúma – SC”, acrescentando 
outra cidade na análise da produção (SALVADOR, 2012) e Fernanda Farias, analisa 
exemplares dessa produção em João Pessoa, em relação a importantes vias de 
expansão da cidade (FARIAS, 2012).

Há registro de dois sobre livros sobre a produção em cidades mineiras, “Arquite-
tura Art Déco – Juiz de Fora”, por Antônio Carlos Duarte, editado em 2013, onde 
o autor situa a influência da proximidade com a capital federal (Rio de Janeiro) 
e “Turbulenta Modernidade, Art Déco Belo Horizonte 1930-1950”, de Alessandro 
Borsagli, lançado em 2016.

Em 2014 e 2015, têm-se as teses de doutorado de Vinícius Reis, que apresenta um 
vasto levantamento das obras públicas no período getuliano e fornece um pan-
orama sobre a difusão desta produção, sob o olhar das obras públicas (REIS, 2014) 
e de Stela Barthel, sobre os “Vestígios do Art Déco na cidade do Recife (1919-1961): 
abordagem arqueológica de um estilo arquitetônico”. 
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Estes estudos têm contribuído para registrar um número significativo de exem-
plares, além de mostrar a abrangência desta arquitetura no território nacional e, 
na maioria dos casos, optam por um olhar específico sobre a produção. 

Tabela 4: Localização dos Municípios nas pesquisas acadêmicas.

Autor / Instituição / Ano Municípios/Estados analisa-
dos 

Vitor José Baptista Campos. FAU-USP,1996. Dissertação 
de mestrado.

São Paulo - SP; 

Luís Paulo Conde e Mauro Almada. Casa da palavra, Rio 
de Janeiro; 1ª edição, 1996. Livro.

Rio de Janeiro – RJ.

Hugo Segawa. São Paulo: Ed. Da Universidade de São 
Paulo, 1998. Livro.

São Paulo, SP; Porto Alegre, RS; 
Goiânia, GO; Rio de Janeiro, RJ; 
Salvador, BA; Belo Horizonte, 
MG; Curitiba, PR; Barbacena, 
Carangola e Cataguases, MG; 
Jaú, SP; Itabuna, BA.

Wolney Unes. Instituto Casa Brasil de Cultura; Goiânia; 1ª 
edição, 2001. Livro.

Goiânia – GO.

Vitor José Baptista Campos. FAU –USP, 2003. Tese de 
doutorado. 

São Paulo – SP.

Lígia Maria Larcher Galeffi. UFBA, 2004. Dissertação de 
mestrado.

Salvador – BA. 

Marília Santana Borges. FAU-USP, 2006. Dissertação de 
mestrado.

Fortaleza - CE.

Aline Fortes Figueiró. UNB, 2007.  Dissertação de mes-
trado.

Porto Alegre – RS.

Alice de Oliveira Viana. UDESC, 2008. Dissertação de 
mestrado.

Florianópolis – SC. 

Márcio Alves Roiter. Casa da Palavra, 2011. Rio de Janei-
ro, RJ. Livro.

Rio de Janeiro – RJ. 

Alguns artigos importantes são publicados sobre o tema, artigos estes que am-
pliam o entendimento e contribuem com visões alternativas sobre o tema em 
diferentes regiões do país: na região Norte há pesquisas sobre Belém (BIANCO; 
CAMPOS NETO, 2003) e sobre a influência marajoara na produção Art Déco no 
Brasil (ROITER, 2010), no interior do estado da Paraíba tem-se a contribuição so-
bre Campina Grande com as questões da necessidade de valorização desta pro-
dução (QUEIROZ, 2010) e sobre o “Art Déco sertanejo” (ROSSI, 2010); no interior de 
Pernambuco tem-se pesquisa sobre as rádios difusoras, os cinemas e as igrejas 
Déco em cidades como Garanhuns; Caruaru e Pesqueira (SILVA et al, 2010), sobre 
a cidade de São Luiz, no Maranhão, registra-se o artigo “o Racionalismo Europeu: 
Art Déco e Ecletismo, na construção da Avenida Magalhães de Almeida” (FEITOSA; 
PFLIEGER, 2010), acrescenta-se a produção em Curitiba com a chamada “moderni-

Sabrina Carnin Salvador. UFSC, 2012. Dissertação de 
mestrado.

Criciúma –SC.

Fernanda de Castro Farias. UFPB, 2011. Dissertação de 
mestrado. 

João Pessoa – PB.

Antônio Carlos Duarte, 2013. Livro. Juíz de Fora – MG.

Alessandro Borsagli, 2016. Livro. Belo Horizonte – MG.
Márcio Vinícius Reis. FAU-USP, 2014. Tese de Doutorado Goiânia; Teresina; Fortaleza; Na-

tal; São Luís; Aracajú, Maceió; 
Salvador; Belo Horizonte; Belém. 
Recife; Rio de Janeiro; Niterói; 
Recife; Belém; Porto Alegre; São 
Paulo; Vitória; Manaus; João 
Pessoa; Curitiba; Porto Alegre; 
Pelotas; 

Stela Gláucia Alves Barthel. PPGArqueologia/UFPE, 
2015. Tese de doutorado.

Recife – PE.

Fonte: Tabela elaborada por Fernanda Farias, com base nas pesquisas acadêmicas – livros, teses 

de doutorado e dissertações de mestrado.
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dade esquecida” (SUTIL, 2010). E, em artigos mais recentes, inclui-se pesquisas 
sobre a produção em Aracajú, com destaque para sua adequação aos programas 
nacionalistas e progressistas do Governo Vargas (MACIEL FILHO; GRAÇAS, 2014), 
em Cuiabá, com “Edifício Teatral e os Sentidos do Art Déco Como Discurso de Pro-
gresso no Estado Novo em Mato Grosso” (VIEIRA, 2014), em Campo Grande, com 
artigo sobre a produção do arquiteto Frederico Urlass (ARRUDA, 2016) e em Lages 
– SC (REIS, 2013), um levantamento dos sítios históricos e arquitetônicos do mu-
nicípio com o objetivo de revitalizar os imóveis construídos em Art Déco.

Além destas, há uma ampla pesquisa de Telma de Barros Correia sobre o Art Déco 
e a indústria – Brasil, décadas de 1930 e 1940 –, em que a autora documenta a 
presença de exemplares fabris em diversos municípios do país como: Diamantina, 
Belo Horizonte, Itabirito, Curvelo, Pará de Minas e São João Del Rei (MG); Duque de 
Caxias e Nova Friburgo (RJ); Caxias do Sul, Rosário do Sul e Butiá (RG); Brusque (SC); 
Santa Rita (PB); Fortaleza (CE); Natal (RN); Neópolis (SE); Salvador (BA); Pesqueira, 
Paulista e Recife (PE); Piracicaba, Votorantim, Alumínio, Itu, Jundiaí, Sorocaba, São 
Paulo, Taubaté e Araraquara (SP); Goiana (PE), contribuindo com a visão sobre a 
participação deste tipo de edificação no processo de disseminação da arquitetura 
Art Déco pelo país.

Tabela 5: Localização dos Municípios nos artigos.

Autor / Ano Municípios/Estados citados
Giovanni Bianco Blanco; Cândido Malta Campos 
Neto. 2003. Artigo.

Belém – PA.

Márcio Alves Roiter. 2010. Artigo. Rio de Janeiro – RJ.
Marcus Vinicius Queiroz. 2010. Artigo. Campina Grande – PB. 
Lia Monica Rossi.2010. Artigo. Campina Grande – PB.

Aline de Figueirôa Silva; et al. 2010. Artigo. Garanhuns; Caruaru e Pesqueira – 
PE. 

Rodrigo Miranda Feitosa e Grete Soares Pflueger. Ar-
tigo.

São Luís – MA.

Especialmente a partir do início dos anos 2000, percebe-se a ampliação de investi-
gações sobre o Art Déco no Brasil. O mapa 02, elaborado a partir do levantamento 
de dados das pesquisas – considerando artigos, dissertações, teses e livros –, per-
mite a visualização das localidades contempladas por estas pesquisas.  

No mapa, optou-se por marcar todos os estados que tiveram municípios citados 
nas pesquisas, ainda que, em alguns casos, essa referência se encontre em tra-
balhos de âmbito nacional. Por isso a diferenciação de cores: cinza escuro = esta-
dos onde há registro de dissertações, teses ou livros e cinza claro = estados onde 
o registro se dá em artigos ou citações em trabalhos de amplitude nacional. 

Marcelo Saldanha Sutil. 2010. Artigo. Curitiba – PR.
Carlos Cesar Menezes Maciel Filho. 2014. Artigo. Aracajú – SE.
Thaís Leão Vieira. 2013. Artigo. Cuiabá – MT.
Ângelo Arruda. 2016. Artigo. Campo Grande – MS.
Rosane Waltrick Reis. 2013. Artigo. Lages – SC.
CORREIA, Telma de Barros. 2008. Artigo. Diamantina; Belo Horizonte, Itabirito; 

Curvelo; Pará de Minas e São João 
Del Rei (MG); Duque de Caxias; Nova 
Friburgo(RJ); Caxias do Sul; Rosário 
do Sul; Butiá (RG); Brusque (SC); 
Santa Rita (PB); Fortaleza(CE); Natal 
(RN); Neópolis (SE); Salvador (BA); 
Pesqueira; Paulista E Recife (PE); 
Piracicaba; Votorantim; Alumínio; Itú; 
Jundiaí; Sorocaba; São Paulo; Tauba-
té; Araraquara (SP); Goiana (PE);

Fonte: Tabela elaborada por Fernanda Farias, com base nas pesquisas acadêmicas – artigos.
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Mapa 2: Mapas dos estados brasileiros com registros historiográficos da produção Art Déco. 

Fonte: Portal Bloques editado pela autora com base nos dados das pesquisas.

A extensão da arquitetura Art Déco pelo país é ratificada pelos mapas que regis-
tram essa produção. Com base nesse mapeamento é possível visualizar que as 
pesquisas documentam e caracterizam a produção em grande parte dos estados 
brasileiros. A construção do mapa 2, por exemplo, permite visualizar que os Esta-
dos do Tocantins, Rondônia, Acre, Amapá e Roraima, ainda não têm registro sobre 
a essa arquitetura. Por outro lado, a maior parte das pesquisas acadêmicas está 
focada no registro e análise da produção em cidades de grande e médio porte e, 
normalmente, com um olhar específico sobre a capital.

3.  Finalizando
No segundo quartel do século XX, a arquitetura brasileira está comprometida com 
o projeto de desenvolvimento nacional de Getúlio Vargas que, com a abertura de 
rodovias, ferrovias e o desenvolvimento de outros meios de comunicação (rádios, 
correios e telégrafos), permitem a circulação nacional de informações, materiais e 
técnicas construtivas que buscam a modernidade na arquitetura. O Art Déco apa-
rece com umas das alternativas arquitetônicas dessa modernidade.

A Enciclopédia dos Municípios brasileiros e as pesquisas acadêmicas sobre o tema, 
por sua vez, permitem o acesso a um panorama nacional dessa produção. Com 
base nessas fontes foi possível organizar uma linha de raciocínio sobre como se 
deu a disseminação da produção Art Déco no país.

A narrativa da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, editada pelo IBGE entre os 
anos de 1957 e 1964, permite considerar uma amplitude nacional desta produção. 
Nos volumes da Enciclopédia há registro, através de fotografias dos exemplares 
construídos, de edificações consideradas as “boas construções das cidades” ou os 
“edifícios mais importantes da cidade” como as Prefeituras Municipais, os Grupos 
Escolares e as Agências dos Correios e Telégrafos, que recorrentemente se associ-
am ao Art Déco em diversos municípios brasileiros. Não há análise das característi-
cas dos edifícios, porque este não é o objetivo da publicação. 

A historiografia sobre a produção Art Déco no Brasil tem trazido contribuições rel-
evantes, uma vez que está fundamentada na análise das edificações existentes e 
em fontes como jornais, revistas e, quando possível, em desenhos arquitetônicos. 
Em geral, os trabalhos tratam de localidades específicas, registram a produção e 
a analisam as características recorrentes da amostra, como questões decorativas, 
formais, usos e implantação no lote, tendo em vista que o objetivo destes docu-
mentos é analisar a arquitetura Art Déco em algum município do país.
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A análise dos dados possibilitou a visualização de que esta arquitetura represen-
tou, esteticamente, o desejo de modernidade da população de muitos municípios 
de todas as regiões do Brasil e que há documentação suficiente para tratar da pre-
sença desta “modernidade” nas casas de classe média/média baixa, nos pequenos 
municípios do interior, na “periferia” e na “burguesia” das grandes cidades e nos 
mais diversos exemplares institucionais.

Os estudos recentes têm apontado para a importância de se ampliar o registro 
e a análise desta produção, no sentido de compreender o cenário arquitetônico 
da época e entender a diversidade de linguagens que buscavam representear a 
modernidade. 

Considerando o importante papel da produção Art Déco no processo de expansão 
de cidades brasileiras, a contribuição da presente pesquisa está no entendimento 
da participação ativa dessa arquitetura no processo de modernização arquitetôni-
ca e urbana dos municípios brasileiros no segundo quartel do século XX. 

Independentemente da sua importância individual, as diferentes manifestações 
de Art Déco têm relevância enquanto conjunto, pois refletem o ideário moderno da 
época e contam a história de um momento importante do país.
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RESUMO 
As casas de madeira construídas entre as décadas de 1940 e 1960 na cidade de 
Maringá - Paraná surgiram da necessidade dos pioneiros em se instalarem na 
região, naquele período, com os recursos disponíveis. Ainda que se caracterizem 
pela presença de poucos detalhes construtivos e volumetria simplificada, o fato de 
ainda fazerem parte da paisagem urbana da cidade em grande número, coloca em 
questão a ideia de que essa tipologia tenha sido empregada como uma solução 
temporária e paliativa. No entanto, em um cenário de desequilíbrio entre os ideais 
de valorização e conservação do patrimônio edificado e urgência de desenvolvimento 
e crescimento da cidade, as casas de madeira e outros testemunhos históricos, tem 
desaparecido progressivamente, tendo como justificativa, sobretudo, a demanda 
pelo progresso. Não obstante, a inexistência de modelos e estratégias de preservação 
potencializa esta situação ao promover distanciamento entre o patrimônio cultural, 
a cidade contemporânea e a sociedade em transformação. Neste sentido, surge a 
necessidade de estabelecer estratégias eficazes de proteção que sejam capazes de 
promover a aproximação entre a população e a arquitetura da cidade, a fim de que 
seja reconhecido o valor patrimonial imbuído nesta, dentre as diversas expressões 
arquitetônicas, através de políticas públicas de preservação do patrimônio, 
promovendo a integração do bem com o restante da cidade. Nesta perspectiva, 
este estudo apresenta a classificação e caracterização das casas de madeira 
remanescentes na cidade de Maringá - PR construídas durante suas primeiras 
décadas de implantação, 1940-1960, de forma a promover a compreensão e 
valorização dessa arquitetura. A metodologia empregada baseou-se em investigação 
bibliográfica interdisciplinar para definição de conceitos, análises históricas, 
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sistematização de dados, classificação tipológica e análises estatísticas. As casas 
foram classificadas em seis tipologias arquitetônicas (00 a 05), com base no número 
de águas e posição do caimento do telhado, em relação à volumetria da casa. 
Percebeu-se, por meio da análise estatística, que a tipologia 1 foi a mais frequente em 
quase todas as zonas que dividem Maringá, e a maior frequência absoluta de casas 
foi encontrada na zona 7, seguidas pelas zonas 6, 4 e 21, e as menores densidades de 
residências foram encontradas nas zonas 1, 9, 18 e 28 todas com menos de 1% das 
casas analisadas. Com base nestes resultados, podemos concluir que o número de 
casas remanescentes e a distribuição das mesmas na malha urbana está relacionada 
às delimitações propostas no plano urbanístico original de Maringá, projetado 
pelo engenheiro urbanista Jorge de Macedo Vieira, o desenvolvimento do mercado 
imobiliário, assim como pela legislação urbanística desassociada das políticas 
de patrimônio. Este estudo contribui para a criação e aplicação de estratégias de 
preservação, bem como para a possibilidade de inclusão dessas estratégias nos 
planos de desenvolvimento municipal. 

Palavras-chave: Arquitetura em madeira; Casas de Madeira; Maringá; Preservação.

Introdução
A existência de grandes reservas florestais no estado do Paraná impulsionou a 
adoção da madeira como principal material construtivo no processo de ocupação 
do território.  A partir da segunda metade do século XIX a instalação de serrar-
ias e consequente padronização dos elementos construtivos em madeira impul-
sionaram a disseminação da arquitetura em madeira e a propagação de algumas 
práticas construtivas, sobretudo a fundação elevada para evitar umidade, o uso 
de barrotes e vigas onde são pregadas tábuas verticais com as junções vedadas 
por ripas e a divisão interna em sala, quartos e cozinha. As amplas inclinações dos 
telhados, arrematados por lambrequins, permitiam, em alguns casos, a utilização 
do sótão (ZANI, 2003).

Como soluções construtivas racionais, funcionais e econômicas, as edificações em 
madeira ocuparam predominantemente a paisagem paranaense até metade do 
século XX. Nesse interim, estabeleceu-se regionalmente uma forma característica 
de se construir em madeira. Um vocabulário arquitetônico que assume distintas 
particularidades que variam conforme a localização, tipo de madeira disponível 
e técnicas construtivas pertinentes a etnia dos imigrantes pioneiros das áreas a 
serem ocupadas. Nas regiões Sul e Centro-Sul do Paraná predominaram as con-
struções em araucária (Araucaria angustifolia) e no Norte, as de peroba (Aspido-
sperma plyneuron) (ZANI, 2003).

O sistema construtivo das casas de araucária, típicas da região de Curitiba, ev-
idencia forte influência de técnicas construtivas trazidas à região por pioneiros 
imigrantes. Caracteriza-se além do emprego do sistema tábua e mata-junta, para 
as paredes, pela presença de varandas e lambrequins que tinham a função de 
pingadeira e proteção dos beirais e paredes. Internamente seguia-se o programa 
difundido acima citado (BATISTA, 2011).

O processo de ocupação da região norte do Paraná, que ocorreu em período mais 
tardio do que em outras regiões do estado, e as condicionantes por ele geradas 
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propiciaram o desdobramento de uma outra tipologia bastante semelhante à das 
casas de araucária. A parceria estabelecida entre a política agrária paranaense 
e a iniciativa privada, para povoamento da parcela norte do estado, estipulada 
pela Lei Estadual 1.642/1916, permitiu que as empresas privadas promovessem o 
parcelamento e venda das terras disponíveis para pioneiros e produtores de café. 
Entre a atividade dessas empresas, destacou-se a da Companhia de Terras Norte 
do Paraná (CNTP) posteriormente renomeada como Companhia Melhoramentos 
Norte do Paraná (CMNP). A empresa foi responsável pela fundação de 63 cidades, 
a partir da venda de 35.103 lotes rurais e aproximadamente 70.000 lotes urbanos 
(CERNEV, 1997, p.29).

A companhia projetou para o norte paranaense uma estrutura hierarquizada a 
ser desenvolvida com a instalação de núcleos urbanos principais equidistan-
tes 100Km (Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama) assentados ao longo de 
um eixo rodoviário, e núcleos menores distanciados de 10 a 15km um do outro 
(CMNP, 1975). Em comum, as cidades apresentariam traçados regulares adapta-
dos à topografia de cada cidade e a ferrovia como principal elemento condutor 
de sua configuração urbana (CORDOVIL, 2010), mas, diferenciavam-se no que diz 
respeito a localização de seu centro cívico.

A intensa e rápida produção e ocupação das novas cidades em áreas cobertas por 
reservas florestais e a já citada disseminação das técnicas construtivas em madei-
ra em todo o estado propiciaram um contexto bastante conveniente à construção 
de edifícios em madeira. Essa arquitetura apresenta três fases distintas, a primeira 
corresponde ao período entre 1929 e 1940 e caracteriza-se pela volumetria pura 
das casas, telhados de 2 ou 4 águas, sem ornamentos ou cores. Entre 1950 a 1960, 
construía-se casas com maior complexidade volumétrica, riqueza de ornamentos 
e acabamentos. E a partir dos anos 1970, com a escassez de madeira, as casas vol-
tam a apresentar volumetria simples, ausência de porões, varandas e ornamen-
tos, além da incorporação de novos materiais construtivos (ZANI, 2003). 

A volumetria das casas é definida pela forma funcional da planta e geometria do 
telhado. Via de regra, a concepção estrutural compõe-se de um conjunto estru-
tural portante formado por dois quadros horizontais (superior e inferior) interliga-
dos por esteios e pelas molduras dos vãos de portas e janelas. A vedação vertical 
em tábua (22 cm X 2,2 cm) e mata-junta (6 cm X 1,2 cm) e a vedação horizontal 
(i.e., assoalhos de tábuas (10 cm x 2,2 cm) pregadas sobre barrotes (6 cm X 12 cm), 
espaçados a cada 50 cm, e forros com 5 cm de largura e 1,5 cm de espessura) re-
força a estrutura. A maior parte das coberturas das casas é formada por tesouras 
romanas (ZANI, 2003).

Casas de madeira construídas na cidade de Maringá 
(PR) no decorrer de suas primeiras décadas de 
implantação (1940-1960).
A cidade de Maringá, PR, figura como uma das novas cidades estabelecidas no 
norte do estado, e a exemplo dos outros municípios resultantes desse processo, 
recebeu um vasto contingente populacional formado por migrantes e imigrantes 
cujo objetivo era atuar na produção da nova cidade e adquirir lotes vendidos pela 
CNTP/CMNP (TOMAZI, 1999). Dada sua posição de destaque como um dos prin-
cipais núcleos da área colonizada pela companhia seu plano urbanístico diferen-
ciou-se dos planos das cidades anteriormente fundadas, principalmente no que 
diz respeito ao traçado orgânico de suas vias e a imagem desenvolvimentista a ela 
associada.

O engenheiro urbanista Jorge de Macedo Vieira foi contratado para desenvolver 
o projeto que tinha como principal influência a “arte de projetar cidades” inglesa 
que tinha em Raymond Unwin figura de destaque (REGO; MENEGUETTI, 2008). 
As notáveis influências das ideias de Unwin e Parker no plano desenvolvido por 
Vieira, expressas pela adaptação do plano aos territórios e suas preexistências; 
traçado da malha urbana; eixos estruturadores; tratamento dos espaços públicos; 
ocupação urbana; e arborização e ajardinamento, aplicadas a um empreendimen-
to notavelmente capitalista, assumiram uma representação bastante diferente do 
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contexto europeu. Tais características atribuíam a cidade uma imagem moderna, 
inovadora, capaz de impulsionar a venda de terras (REGO, 2001).

O zoneamento proposto por Macedo subdividia, funcionalmente, a cidade em 
zonas caracterizadas por usos específicos (e.g., residenciais, comerciais, industri-
ais) de forma a resultar no estabelecimento de três zonas residenciais (principal, 
popular e operária), zona industrial, zona comercial, dependências e armazéns 
da estrada de ferro e os núcleos comerciais limitados sempre por um bosque ou 
avenida (REGO; MENEGUETTI, 2008). Cada zona com seu centro secundário defini-
do por um espaço público cercado por edifícios comerciais.

O município desenvolveu-se a partir da implantação do núcleo piloto, pela CMNP, 
na área hoje denominada Maringá Velho. Oito quadras destinadas a acomodação 
dos trabalhadores da companhia e de pioneiros, que intencionalmente se uniriam 
ao restante da cidade construída posteriormente, ainda que sua malha urbana 
não se caracterizasse pelos traçados regulares projetados para as outras áreas, 
mas pelo traçado ortogonal das cidades anteriormente planejadas (STEINKE, 
2007). Caracterizada por uma forma linear no sentido Leste-Oeste (i.e., sentido 
da ferrovia) a nova porção da cidade interligava-se ao antigo núcleo e as outras 
cidades pela Avenida Brasil. No sentido Norte-Sul vias mais curtas delimitavam 
subnúcleos urbanos (i.e., zonas) (BELOTO et al., 2009).

Como a apropriação do território adveio sobretudo com a derrubada da vas-
ta mata nativa que cobria a região, a madeira torna-se um material construtivo 
economicamente viável para a urgente instalação dos pioneiros (ZANI, 2003). A 
abundância de material aliado o grande número de carpinteiros e de serrarias 
tornava essa arquitetura acessível à maioria da população (ZANI, 2003). Segundo 
Luz (1997) Maringá possuía, em 1953, cerca de onze serrarias, entre 1949 e 1952, 
das mais 1900 construções na cidade, 1650 eram de madeira. 

Após a compra dos lotes as famílias pioneiras estabeleciam-se de forma provisória 
em ranchos de palmito e em edificações de madeira roliça utilizada até mesmo 
para vedação. A companhia urbanizadora ao oferecer 50% de desconto no valor 

do lote urbano, caso a casa fosse construída imediatamente após a aquisição da 
terra, impulsionava ainda mais a construção dessas casas de madeira (LUZ, 1997) 
e consequentemente a derrubada da mata (VÁSQUEZ, 1977).

Substituíram-se as construções iniciais ao longo do tempo e das alterações no 
poder aquisitivo dos proprietários (LIMA, 2007), por edificações de caráter mais 
permanente em madeira ou alvenaria. Construía-se as casas de madeira com 
sistema tábua e mata-junta, com tábuas pregadas lado a lado e os vãos entre elas 
vedados com mata-junta a partir de um sistema modular baseado na largura da 
tábua, em média 22 cm. A estrutura apoiava-se em fundação de pedra (Figura 1), 
as peças de madeira eram unidas por pregos em rápida montagem e os telhados 
movimentados que formavam diferentes volumetrias (ZANI, 2005).

Figura 1 - Corte de uma casa de madeira construída na Zona 7 em Maringá. 

Fonte: Hoffmann (2015)

A partir da década de 70 com a escassez de madeira disponível, desencadeada por 
desmatamentos sem controle, e substituição de técnicas e materiais construtivos 
mais modernos, a produção de casas de madeira diminuiu (GUBERT FILHO, 2010).  
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Na paisagem urbana de Maringá surgiam então, edificações desenvolvidas com 
tecnologias consideradas menos precárias em contraponto às de madeira. A esses 
fatores somaram-se outros acontecimentos em âmbito legislativo e urbanísticos, 
que intensificaram a substituição e o desaparecimento das tradicionais técnicas 
construtivas e casas de madeira.

Faz-se necessário compreender que as casas de madeira foram produzidas em 
um contexto modernizador desenvolvido a partir da imagem criada e vendida 
pela CNTP/CMNP para Maringá. Enquanto essa arquitetura era construída com as 
técnicas construtivas tradicionais dos pioneiros, a cidade crescia a passos largos 
em busca de desenvolvimento e modernidade. Em duas décadas de ocupação, 
a arquitetura em madeira deixa de ser uma solução econômica e esteticamente 
atrativa com a possibilidade de adoção de novos materiais e técnicas construtivas. 
No entanto, a despeito da constante tensão estabelecida entre o novo e o antigo 
na cidade, as casas de madeira ainda fazem parte da paisagem urbana em grande 
número.  Fato que coloca em questão a ideia de que esse tipo de arquitetura 
tenha sido empregue como uma solução temporária e paliativa com obrigatorie-
dade de substituição.

Em pesquisa promovida pelo Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assenta-
mentos Humanos (LAPHA) para levantamento das casas de madeira em Maringá, 
a maior parte das casas caracteriza-se pelo uso residencial, sistema de vedação 
tábua e mata-junta, telhas cerâmicas e fundação elevada. A distribuição das casas 
de madeira no mapa da cidade indica que a ocorrência dessas casas na área mais 
antiga da cidade (i.e., área central), apesar de significativa nas primeiras décadas 
de implantação, é, atualmente, bastante reduzida em comparação a encontradas 
nas outras zonas. Uma possível explicação para este número reduzido de casas de 
madeira diz respeito tanto ao uso comercial especificado para esta zona pelo pla-
no urbanístico de Vieira, quanto pela proibição de construção de casas de madeira 
em toda zona central  e zonas que a elas se sobrepunham por parte do Código de 
Posturas e Obras, Lei N. º 34/59 (BELOTO. G., 2004).

Nesse contexto, a redução do número de casas de madeira, edificadas entre as 
décadas de 1940 a 1960 é perceptível e acelerada por diversos fatores, como a 
pressão do mercado imobiliário, degradação, descaso por parte da população e 
poder público. As casas de madeira aparecem, no cenário de desenvolvimento 
do município, como um vínculo não desejado com o passado. No entanto, é tam-
bém sobre essa arquitetura cotidiana, imbuída de significados e valores sociocul-
turais de um período e região, que se estabelecem referenciais e aportes para a 
memória. A falta de registro e análise dessa arquitetura e das técnicas particulares 
nela empregada, mediante acelerado processo de desaparecimento da mesma, 
torna urgente a documentação dos objetos e implementação de instrumentos e 
estratégias de preservação eficientes.

Há escasso material produzido a respeito da arquitetura em madeira identificada 
em Maringá. Na maior parte dos casos, com exceção da arquitetura religiosa, o 
assunto é tratado por visões gerais, a partir das pesquisas desenvolvidas a res-
peito da produção de arquitetura em madeira no estado do Paraná, mais espe-
cificamente da região norte. Faz-se necessário identificar as nuances e variações 
oriundas de diferentes contextos a fim de se desenvolver e aplicar políticas de 
preservação eficientes e não generalistas. 

Essas lacunas revelam a oportunidade de se analisar os aspectos históricos e ar-
quitetônicos das casas de madeira remanescentes na cidade de Maringá construí-
das entre as décadas de 1940 e 1960, para registro das mesmas com a finalidade 
de promover sua compreensão, valorização e salvaguarda. A fim de impulsion-
ar o desenvolvimento e a implementação de ações, principalmente à nível mu-
nicipal, que estimulem a interação entre as políticas de preservação e as políti-
cas urbanísticas na busca de uma relação equilibrada entre desenvolvimento e 
preservação. Nesta perspectiva, este estudo apresenta a classificação tipológica 
das casas de madeira remanescentes na cidade de Maringá - PR construídas du-
rante suas primeiras décadas de implantação, 1940-1960 e, análises estatísticas 
dos dados levantados pelo laboratório LAPHA para registro das casas.
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Materiais e métodos
A metodologia empregada na primeira etapa do artigo consiste em uma investi-
gação bibliográfica a respeito da arquitetura em madeira no estado do Paraná, 
de forma a ressaltar e identificar as particularidades históricas do processo que 
relaciona a colonização do estado e a adoção de técnicas construtivas em madeira, 
como as características arquitetônicas das casas de madeira. 

Em fase posterior os dados coletados pelo laboratório LAPHA (i.e., logradouro, 
número, quadra, localização, uso, estado de conservação, tipo de fundação, tipo 
de vedação, número de águas da cobertura e tipo de telha) referentes às casas de 
madeira construídas entre as décadas de 1940 e 1960 foram reorganizados em 
planilha formulada a partir da configuração formal da ficha de registro utilizada 
nas coletas de dados do laboratório. 

 A esses dados foram adicionados os correspondentes à classificação tipológica 
de cada uma das casas, obtidos em análise comparativa dos métodos e catego-
rias de classificação tipológica desenvolvido pelos autores Sánchez et al. (1987), 
Imaguire Jr. (2001) e Batista (2007) para casas de madeira na região de Curitiba, 
PR. Em suma, os autores produziram as suas classificações de forma a levar em 
conta: a) a relação entre telhado e implantação no lote, b) volumetria da cobertu-
ra, c) configuração formal da casa, d) ocorrência de varanda e e) ornamentos. No 
entanto, como as casas de madeira de Maringá quase não apresentam ornamen-
tação, optou-se por excluir-se esse elemento. A classificação tipológica proposta 
neste artigo foi elaborada a partir dos tipos e relações estabelecidas na análise das 
metodologias de classificação e, identificação dos tipos com base nas fotografias 
do banco de dados. Efetuou-se a análise estatística dos dados sistematizados no 
R Software (R Core Team, 2017) com base na frequência dos mesmos para que, 
além dos dados técnicos, pudessem ser obtidas informações mais abrangentes 
relacionadas à cidade como um todo.

Resultados
Foram registradas 999 construções em madeira nas localidades ocupadas entre 
as décadas de 1940 e 1960, distribuídas em 17 zonas do município de Maringá. As 
construções foram classificadas em seis tipologias (Figura 2) e em 5 categorias de 
uso, sendo residencial (983), comercial (10), institucional (3), religioso (2) e indeter-
minada por falta de dados (1).

Figura 2 - Classificação tipológica das casas de madeira remanescentes em Maringá construídas 

entre as décadas de 1940 e 1960.  Fonte: Autores (2017)

Foram separados e analisados estatisticamente os dados das 983 casas de ma-
deira construídas entre as décadas de 1946 e 1960 a começar pela análise de dis-
tribuição do total de casas por zonas e definição da moda populacional.

A maior frequência absoluta de casas foi encontrada na zona 7, seguidas pelas 
zonas 6, 4 e 21, todas elas com mais de 10 % do total. As menores densidades de 
residências em madeira foram encontradas nas zonas 1, 9, 10, 18 e 28, todas com 
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Batista (02B) Batista (02A) Batista (03) Batista (00) Batista (04)
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Sanchez (03) Sanchez (01, 02 e 05) Sanchez (06) Sanchez (07 e 09)
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menos de 1% das casas descritas. Isso pode ser explicado, em parte, pelo tamanho 
das zonas, pois todas as que apresentaram maior densidade absoluta apresen-
tam mais de 100 ha de área (GEOPROC MARINGÁ, 2017), ou seja, quanto maior a 
área, maior a chance de encontrar as casas de madeira. Porém, se padronizarmos 
os dados para uma comparação por área, e utilizando 500 ha para todas as 17 
zonas, as zonas com maior adensamento de casas de madeira passam a ser a 12 
(33,4 %), a 6 (14,3 %) e a 15 (9,3 %). Essa padronização é um exercício que permite 
comparar cenários semelhantes, tal como a densidade em locais que diferem sig-
nificativamente em tamanho. A zona 12, com aproximadamente 8 ha, teria 33,4 % 
de todas as casas coletadas se mantivesse a proporção igual às outras áreas (i.e., 
500 ha), enquanto a zona 7, mais densa com seus 491 ha, teria apenas 6,3 % do 
total. Acredita-se que a imposição de leis proibitivas para construção de casas de 
madeira na área central, assim como a especulação imobiliária, sejam indicativos 
para explicar essa distribuição padronizada por área, uma vez que as zonas mais 
densas, com exceção da zona 6, se localizam nas áreas mais afastadas das áreas 
centrais.

O logradouro com maior densidade absoluta de casas de madeira foi a Rua Rui 
Barbosa, com 39 casas (3,97 %), seguida pelas ruas Princesa Isabel (3,26 %), Osval-
do Cruz (2,75) e Marquês de Abrantes (2,34 %), todas estas na zona 7, Rua Macha-
do de Assis (2,85 %) e Castro Alves (2,14 %) na zona 6, e Rua Jalbas Rodrigues Alves 
(2,44 %), na zona 21. Percebe-se que os logradouros com maior frequência absolu-
ta de casas de madeira acompanham a tendência de distribuição por zonas, sendo 
mais casas de madeira em ruas situadas nas zonas com mais casas de madeira.

Outra classificação utilizada neste trabalho foi o estado de conservação das casas 
amostradas, utilizando a classificação proposta pelo LAPHA. A moda para esta car-
acterística foi o estado de conservação regular, com registro de 391 casas (39,78 
%), seguida de 356 com bom estado de conservação (36,22%), 223 com estado de 
conservação ruim (22,69 %) e 13 casas (1,32 %) não puderam ser avaliadas neste 
quesito. Muitos fatores estão associados ao estado de conservação das casas de 
madeira (e.g. umidade, tratamento da madeira, manutenção), e sugerimos, para 

o futuro, um estudo mais aprofundado para mensuração destes fatores, a fim de 
propor um índice de conservação das casas de madeira, baseado em um método 
claro, com auxílio de análises estatísticas, que torne essa classificação mais con-
fiável que a inspeção visual de diferentes observadores. A análise de variância das 
médias dos dados coletados para a conservação, por meio do teste estatístico de 
Kruskal-Wallis, indicou diferença significativa (KW qui-quadrado = 81.751, graus 
de liberdade = 10, p-valor < 0.01) entre as casas, indicando que estas diferenças 
não se devem ao acaso.  O índice de correlação de Spearman entre a fundação e 
conservação decresceu entre as casas elevadas para estado de conservação bom, 
regular e ruim, o que indica uma tendência de correlação entre conservação boa 
e fundação elevada.

Análise por Zonas de Maringá
Além da visão holística ao analisar toda a cidade, realizou-se uma análise por zo-
nas, que pode fornecer mais informações a respeito das casas de madeira da ci-
dade de Maringá. Excetuando-se as zonas 1, 9 e 10, que não foram significativas 
quanto à frequência de casas, e excetuando-se as casas em que não foram iden-
tificadas a tipologia (na), as zonas 4, 6, 8, 7, 12, 14, 15 e 21 apresentaram todas as 
6 tipologias propostas, sendo consideradas zonas mais diversas quanto à arquite-
tura popular em madeira, enquanto as zonas 18 e 28, apresentaram apenas 3 
tipos, sendo os tipos 0 e 1 comum a ambas (Figura 3). Isto deve-se, possivelmente, 
ao fato das zonas 18 e 28 terem apenas 9 casas em cada, sendo amostras pouco 
significativas.
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Figura 3. Frequência relativa de casas, por tipologia, nas zonas ficais de Maringá.

Percebe-se que as modas para tipologia, fundação, vedação e tipo de telha não ti-
veram variação significativa, acompanhando a tendência da população total, enquan-
to posição, conservação e número de águas apresentaram maior diversidade no con-
junto de dados.

Considerações Finais
A classificação tipológica proposta para as casas em Maringá indica que ainda que 
a cidade tenha sido fundada em contextos e datas diferentes das outras cidades 
do norte do Paraná, ou da região de Curitiba, não se distancia arquitetonicamente 
delas. Principalmente no que diz respeito às bases construtivas do vocabulário ar-
quitetônico regional difundido em todo o estado. Dessa forma, as casas de madei-
ra remanescentes em Maringá construídas entre as décadas de 1940 e 1960 apa-
recem como uma manifestação simplificada da arquitetura em madeira praticada 

em áreas de fundação mais antiga no Paraná. O fato de ainda remanescerem em 
significativo número na paisagem urbana, principalmente por sua durabilidade 
(i.e., bom estado da madeira) indica que as casas de madeira, apesar de menos or-
namentadas e de volumetria mais simples, não configuravam como uma solução 
temporária ou paliativa.

Com base nos resultados verifica-se que o número de casas remanescentes, dis-
tribuição das mesmas na cidade, e escassez das mesmas, está intrinsicamente rel-
acionada ao zoneamento urbanístico proposto, às áreas de maior interesse imo-
biliário (e.g., área central), à imagem desenvolvimentista da cidade alinhada a falta 
de uma legislação urbanística que contemple também a legislação patrimonial e à 
desvalorização dessa arquitetura por parte da população.

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para valorização da arquitetura em 
madeira para a população a partir de iniciativas de educação patrimonial, desen-
volvimento de pesquisas acadêmicas referentes à arquitetura popular em madei-
ra e para a criação e aplicação de estratégias de preservação, bem como para 
a possibilidade de inclusão dessas estratégias nos planos de desenvolvimento a 
partir da atuação do poder municipal.
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RESUMO
O artigo pretende apresentar os resultados parciais de pesquisa e trabalho 
desenvolvidos por mim, relacionados ao Patrimônio Ferroviário, enquanto aluna do 
programa de Mestrado Profissional do Iphan (PEP), na Superintendência de Minas 
Gerais. Desde que a RFFSA (Rede Federal Ferroviária Sociedade Anônima) foi extinta, 
por meio da Medida Provisória nº 353/ 2007 e convertida na Lei nº 11.483/2007, 
o que entendíamos por patrimônio ferroviário vem se transformando. Modifica-
se também as ações voltadas à política de preservação dessa tipologia. Em Minas 
Gerais – estado que contou com mais de 1000 estações ferroviárias – as ações de 
preservação desse patrimônio são um imenso desafio. O artigo 9° da Lei 11.483/2007 
diz que cabe ao Iphan “receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor 
artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua 
guarda e manutenção”. Isso significou para a instituição passar a responder por 
cerca de “52.000 bens imóveis, 15.000 bens classificados pela RFFSA como históricos, 
31.400 metros lineares de acervo documental, 118.000 desenhos técnicos, 74.000 
itens bibliográficos, e um incalculável número de bens móveis espalhados nos 
escritórios regionais da RFFSA, em almoxarifados, depósitos e pátios”. (Cavalcanti, 
2012, p.4). O mesmo artigo, de forma inédita, traz o conceito de memória ferroviária, 
o que significa dizer que coube ao Iphan o papel de difundir a memória ferroviária. 
A implicação da lei motivou a criação de um novo instrumento de acautelamento 
dentro do IPHAN. A Portaria 407/2010 que estabelece a Lista do Patrimônio Cultural 
Ferroviário, define e dá procedimentos administrativos para os processos de 
valoração dos bens ferroviários. É justamente sobre esse instrumento que a política 
dos últimos anos tem se debruçado e foi a partir dele que o problema desse trabalho 
se formou. Ao observar como vinha sendo desenvolvidas as ações preservacionistas 
pelo Iphan nos últimos anos em Minas Gerais é notório as dificuldades gerenciais 
da política aplicada, e em decorrência disso foi necessário fazer uma revisão da 
proposta metodológica. Assim, temos desenvolvido um novo formato teórico-
metodológico de utilização da portaria em Minas Gerais, criando novas possibilidades 
de valoração em que os limites anteriormente impostos sejam superados. O objetivo 
se propõe a analisar os desafios da política e apresentar as alternativas de atuação 
que desenvolvemos.  
Palavras-chave: Patrimônio ferroviário; metodologia; valoração;  
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O Iphan e o Patrimônio Ferroviário
A partir da Lei 11.483/2007 que dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário, 
coube ao Iphan conforme o Artigo 9º: “receber e administrar os bens móveis e 
imóveis de valor artístico, histórico e cultural, [...], bem como zelar pela sua guarda 
e manutenção” e ainda, conforme o §2o do mesmo Artigo, promover “a preser-
vação e a difusão da Memória Ferroviária constituída pelo patrimônio artístico, 
cultural e histórico do setor ferroviário[...]. 

A criação da Lei é motivada pela necessidade em se definir a gestão do espólio da 
Rede Federal Ferroviária Sociedade Anônima (RFFSA), que nascera em 1957 com a 
estatização e unificação de 18 redes ferroviárias espalhadas em todo o país e que 
teve sua trajetória interrompida 50 anos depois, em 2007, com sua extinção. 

Este conceito de memória ferroviária que surge na Lei diz respeito à memória da 
RFFSA, portanto. O que já se apresenta como uma lacuna, uma vez que, apesar 
de a RFFSA ter chegado a obter mais 70% de todo o sistema ferroviário nacional, 
não obteve o todo, e de forma simplória, podemos dizer que era apenas a união 
de ferrovias muito diferentes entre si e com histórias e atuações bem distintas. 
Portanto, assumir que a Rede concentra a memória de toda a história da ferrovia 
é tomar a parte pelo todo. Diante disso, para que se articulem estratégias de ação, 
é necessário de antemão obter um panorama geral sobre a história e as memórias 
da RFFSA. 

Foi assim que essa nova temática entrou na agenda do Iphan, que foi criando 
formas de compreender, identificar e desenvolver um método para lidar com o 
espólio da Rede. O primeiro passo dado, em 2009, foi a elaboração de inventários 
de reconhecimento, que nos dariam informações básicas para iniciar uma siste-
matização de ações. Foram inventariadas as estruturas ferroviárias, sobretudo o 
viés arquitetônico, desde estações e oficinas até caixas d’água e depósitos e alguns 
estados chegaram a inventariar os bens móveis. 

Paralelo aos inventários foi criada a Portaria 407/2010 que “Dispõe sobre o esta-
belecimento dos parâmetros de valoração e procedimento de inscrição na Lista 
do Patrimônio Cultural Ferroviário, visando à proteção da memória ferroviária, em 
conformidade com o art. 9º da Lei n.º 11.483/2007.” (IPHAN, 2010).  De acordo com 
a Carta do Patrimônio industrial de Nizhny Tagil, de 2003, os critérios de valoração 
para inscrição dos bens na lista são descritos no artigo 4º: 

Art. 4º São passíveis de inclusão na Lista do Patrimônio Cultural 
Ferroviário os bens móveis e imóveis oriundos da extinta RFFSA:

I - Que apresentarem correlação com fatos e contextos históricos ou 
culturais relevantes, inclusive ciclos econômicos, movimentos e eventos 
sociais, processos de ocupação e desenvolvimento do País, de seus 
Estados ou Regiões, bem como com seus agentes sociais marcantes; 

II - Portadores de valor artístico, tecnológico ou científico, especialmente 
aqueles relacionados diretamente com a evolução tecnológica ou com 
as principais tipologias empregadas no Brasil a partir de meados do 
século XIX até a década de 1970; 

III - Cujo intuito de valoração cultural seja objeto de manifestação 
individual ou coletiva de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
desde que devidamente justificada, podendo ser, inclusive, motivada por 
seu valor simbólico. 

Parágrafo único. Os bens passíveis de valoração serão analisados 
e avaliados, isoladamente ou em conjunto, mediante processo 
administrativo.

Essas ações representam um avanço na construção da política de preservação do 
Patrimônio Ferroviário. Mas foi uma tarefa difícil escolher aqueles bens que seriam 
a representação da memória ferroviária, pois além do número muito grande de 
exemplares, não se tinha claramente definido o conceito de memória ferroviária, 
o que acabou, ao longo do tempo, deixando a política cair em velhos paradigmas 
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institucionais, como a busca pela monumentalidade. Ainda se vê prioritariamente 
bens imóveis inscritos na lista e de tipologia arquitetônica diferenciada. 

Tanto Prochnow quanto Lucina Matos apresentam levantamentos em suas disser-
tações de mestrado, em que destacam a atuação do Iphan com o Patrimônio Fer-
roviário, apontando como as ações aumentaram significativamente a partir da dé-
cada de 80 (Prochnow, 2014, p. 12; Matos, 2015, p.14). José Cavalcanti, que desde 
2009 acompanha as atividades da Coordenação Técnica do Patrimônio Ferroviário 
(CTPF), também faz esse exercício. Segundo ele, houve 17 tombamentos realiza-
dos em Patrimônios Ferroviários, além daqueles inseridos em conjuntos urbanos 
tombados. 16 pedidos de tombamento foram indeferidos e após a portaria 407, 
“A CAPCF analisou, até junho de 2017, 458 processos administrativos que tratam 
de um total de 2993 bens imóveis. Foram inscritos na LPCF, entre 2011 e 2017, 272 
bens imóveis, e foram classificados como não necessários para a preservação da 
Memória Ferroviária pelo IPHAN, 2121 bens” (Cavalcanti, 2017, p.32).  

Dois artifícios trazidos pela Portaria que pareciam e poderiam ser um avanço para 
a efetiva proteção dos bens foram, com o passar do tempo sendo reavaliados pela 
instituição como aspectos que ao passo que poderiam trazer avanços deixavam 
também lacunas e engessavam um pouco as ações. São eles a obrigatoriedade de 
que os bens acautelados tenham uso associado a memória ferroviária e que o Ip-
han estabelecesse com as instâncias locais, em especial as prefeituras municipais, 
uma gestão compartilhada.  Como expresso nos §1º e 2º do Artigo 5º da portaria: 

Art. 5º Os processos administrativos a serem analisados pela Comissão 
de Avaliação do Patrimônio Cultural Ferroviário, serão instruídos nas 
Superintendências do IPHAN ou na Coordenação Técnica do Patrimônio 
Ferroviário. 

§ 1º Será parte integrante do processo administrativo, parecer técnico 
que ateste as reais condições de apropriação social do bem, em 
especial quanto a sua segurança, conservação e uso compatível com a 
preservação da Memória Ferroviária. 

§ 2º O parecer técnico deverá apontar conclusivamente se a instância 
local recomenda ou não a inclusão do(s) bem(ns) na Lista do Patrimônio 
Cultural Ferroviário, especificando qual (is) inciso (s) do artigo 4º justifica 
(m) a inclusão.

Isso gerava desdobramentos que nem sempre iam de acordo com a possível 
valoração dos bens, ou porque os usos não se associavam com a memória fer-
roviária ou porque as instâncias locais não tinham interesse em receber a admin-
istração deles. 

Foi assim, que em Minas Gerais começamos a tratar da valoração tomando out-
ros critérios administrativos como prioridade, sem, contudo, deixar de considerar 
esses aspectos.

O Patrimônio Ferroviário mineiro
O que se percebeu na metodologia utilizada em Minas Gerais foram principal-
mente os seguintes pontos: a questão do valor nacional versus o valor local, e com 
isso a ação articulada entre municípios, estado e união; a memória ferroviária dan-
do atenção ao critério histórico e territorial juntos, buscando articular o caráter de 
rede e conexões; o critério de usos e a gestão articulada. Vamos aprofundar cada 
um desses pontos a seguir, mas antes é preciso apontar as principais ações até 
então. 

Ações realizadas e a nova proposta metodológica
Em Minas Gerais muito já foi realizado. A exemplo dos bens móveis e documen-
tais. Os bens de natureza documental, já identificados e inventariados e sobre 
atual guarda do IPHAN em Minas Gerais estão em processo de indexação, limpe-
za e arquivamento e posteriormente serão disponibilizados através do Centro de 
Documentação e Informação da Superintendência de Minas Gerais e no Centro 
da Memória Ferroviária. Os bens de natureza móvel/rodante tiveram suas des-
tinações firmadas através de uma Câmara de Conciliação realizada que contou 
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com a participação de diversas instituições, dentre elas AGU, DNIT, IPHAN, MPF, 
em que todos os bens dessa natureza foram categorizados em 85 Termos de 
Transferência. Desses 85, 9 foram transferidos ao Iphan, totalizando 2001 bens. 
Os demais termos foram devolvidos ao DNIT e estão sendo diretamente cedidos a 
Prefeituras, Museus Municipais e Museus ferroviários (Silva, 2018, p.13). 

Cabia então, lançar ações aos bens imóveis. Na Lista do Patrimônio Cultural Fer-
roviário (LPCT), atualmente são 101 bens valorados no estado (Portal do IPHAN). 
Vale observar que dentre os bens imóveis, para além das estações, há comparti-
mentos, armazéns, espaços de sinalização e telecomunicações, casas de telégra-
fos, refeitórios e restaurantes, postos de assistência da Rede, rotundas, oficinas, 
vilas, locais de moradia e dormitórios, pontes, túneis, caixas d´água, centros rec-
reativos, dentre outros. Mas, daremos aqui atenção às estações ferroviárias.

Com tamanha diversidade foi necessário estabelecer um recorte. Ressalto que ele 
foi definido por serem as estações a principal tipologia de ações do Iphan e tam-
bém a mais requisitada pelas instituições que cobram implantações de políticas 
públicas, a exemplo do Ministério Público. As estações ferroviárias apresentam 
maior representatividade dessa tipologia frente aos demais tipo de edificações. 
A memória ferroviária é o ponto chave para a promoção da política pública e por 
isso, foquei nas estações ferroviárias, onde de modo afetivo a memória é ainda re-
vivida. Evidente que todas as tipologias devem receber um olhar sobre a atribuição 
de valor patrimonial, e apesar de esse recorte ainda apresentar resquícios de um 
paradigma arquitetônico (ou monumental) dado às políticas públicas do Patrimô-
nio Cultural, não se pode negar o caráter representativo desses exemplares, que 
assim como os demais, carecem de ações urgentes.

A gestão compartilhada
A SE-MG recebe diariamente cerca de 10 cobranças relativas ao patrimônio fer-
roviário, sobretudo dos Ministérios Públicos. A práxis era a mesma para qualquer 
cobrança: o técnico entra em contato com a prefeitura onde se localiza o bem, per-

gunta sobre o interesse deles em receberem e utilizarem o espaço ou peça móvel, 
como no caso de vagões, locomotivas, etc, e no caso da prefeitura ter interesse 
o Iphan pede valoração junto ao DEPAM, e a transferência de cessão junto à SPU 
ou cessão de uso junto ao DNIT.  Caso contrário, responde que o bem não detém 
valor nacional. 

Tal metodologia parece, num primeiro momento, eficiente na medida em que é 
possível gerar um processo de valoração em bens aos quais é criado um plano 
compartilhado de gestão e uso, tornando mais garantidor as ações de conser-
vação e uso do bem. Porém, essa prática, tem indicado algumas lacunas. 

O primeiro problema é que o bem fica sujeito ao interesse da prefeitura e havia 
casos em que mesmo tendo relevância para a memória ferroviária, eles ficavam 
fora da ação. O segundo problema é que a atuação do Iphan era passiva, ou seja, 
se esperava vir a cobrança de deterioração do bem, para que o Iphan agisse. Essa 
rotina também se tornava morosa, pois havia a necessidade de esperar por res-
postas de terceiros, que as vezes levava anos para acontecer, e nem sempre eram 
positivas. Dessa forma, o IPHAN acabava também se tornando um órgão geren-
ciador e mediador, e de maneira muito frágil, responsável pelas práticas preser-
vacionistas administradas e executadas por outras instituições. Além disso, se evi-
tava trabalhar com bens que estavam em uso por concessionárias, ou seja, que 
ainda eram operacionais. 

A nova proposta não ignora a importância da participação da esfera local na 
gestão do bem, mas não traz esse critério como um ponto definidor da atribuição 
de valor. Assim, podemos indicar a valoração de bens e criar incentivos para o in-
teresse da participação das instituições locais. Um dos incentivos, por exemplo, é 
expandir as formas de utilização dos espaços, como veremos a seguir.
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A questão dos usos de caráter memorialísticos
Quanto ao parágrafo 1º do artigo 5º a dificuldade era a de obrigar que a edifi-
cação apresentasse um uso memorialístico. Em Minas Gerais, onde só o número 
de estações ultrapassa 500, seria desproporcional exigir que todas se transform-
assem em casas de culturas ou museus ferroviários, sobretudo em locais onde 
há carência de espaços para abrigar postos de saúde, escolas e outros serviços 
públicos. Ou em outros casos, como os previstos pela Lei 11.483/2007 em que há 
destinação para a habitação social:  

Art. 14.  Os imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA poderão 
ser alienados diretamente: 

I – desde que destinados a programas de regularização fundiária e 
provisão habitacional de interesse social, a programas de reabilitação 
de áreas urbanas, a sistemas de circulação e transporte ou à 
implantação ou funcionamento de órgãos públicos: 

a) aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

b) a entidades públicas que tenham por objeto regularização fundiária 
e provisão habitacional, nos termos da Lei no 11.124, de 16 de junho de 
2005;

c) a Fundos de Investimentos Imobiliários, previstos na Lei no 8.668, de 
25 de junho de 1993;

II - aos beneficiários de programas de regularização fundiária e provisão 
habitacional de interesse social.

Assim, foi preciso consideramos que as estações que estão em uso são aquelas 
que não se restrinjam a usos por instituições culturais memorialísticas, em espe-
cial da memória ferroviária, mas se estenda para toda e qualquer área de atuação 
cultural, social ou econômica, como foi proposto pela SE-SP. Ou seja, pode servir 

para habitação de interesse social, comércio, ou um uso cultural. Essa escolha 
também parte do princípio de que um imóvel pode acelerar seu processo de de-
gradação em desuso.

Ao analisar, portanto, o estado de conservação atual de todas as estações rema-
nescentes, consideramos que as estações que estão em uso são aquelas que não 
se restrinjam a usos por instituições culturais memorialísticas.

O valor nacional e o valor local 
Outra questão diz respeito a relevância ou valor nacional versus valor local. Nesta 
tratativa, muitas vezes, o Instituto é levado a valorar bens que têm relevância local 
ou regional, mas que não possuem valor nacional. Isso acontecia em função do 
art. 5º da Portaria no 407 §2º: “O parecer técnico deverá apontar conclusivamente 
se a instância local recomenda ou não a inclusão do(s) bem(ns) na Lista do Pat-
rimônio Cultural Ferroviário [...]”, gerando muitas valorações que eram realizadas 
em bens que tinham valor local mas não valor nacional. Ou seja, há na atribuição 
de valor um grau de hierarquia, pois muitas vezes um bem é importante para 
narrar a história de uma cidade, mas se analisado em escala nacional perde valor. 

Para a memória ferroviária, que é o objetivo central do artigo 9° da Lei, essa dis-
cussão é fundamental. A memória ferroviária neste caso deve ser aquela de in-
teresse nacional, e por isso, é importante, no momento de valoração conseguir 
estabelecer uma diferenciação entre os níveis de memória, sejam elas locais ou 
nacionais, individuais ou coletivas. 

Posto isso, o que se buscou foi dar prioridade para bens que sejam capazes de 
contribuir para a narrativa da memória ferroviária nacional. Frisando, contudo, 
que podem haver sobreposições. (Por isso, a importância de identificar os níveis 
de proteção já trabalhados em determinados bens nos quantitativos que foram 
realizados). Nesse sentido o IPHAN deve trabalhar em parceria com o IEPHA e os 
municípios afim de incentivar a valoração local ou regional.
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Além disso, considerando que propomos uma leitura sistêmica da RFFSA, dada 
sua natureza de conexão e comunicação do território, é importante trabalhar de 
forma articulada com os diferentes níveis de proteção. Ou seja, não se trata ape-
nas de identificar a memória nacional, mas de abarcar as outras instâncias, a fim 
de produzir uma narrativa mais diversa e inclusiva. 

Para o IPHAN cabe identificar aos valores nacionais, mas indo além, a proposta é 
de não criar uma leitura apenas como atribuições de valor que variam de relevân-
cia micro ou macro, mas como uma possibilidade de articulação entre os órgãos 
responsáveis pela preservação, de trabalharem em conjunto, em uma leitura úni-
ca de visão sistêmica da RFSSA. Afinal, “estamos apenas apontando que a políti-
ca de preservação tem muito mais chances de ser efetivamente implantada com 
bons resultados se os esforços se somarem” (Sant’Anna, 2009, p.213). 

Do remanescente de estações, 185 já foram tombadas municipalmente, 1 em nível 
estadual e 6 em nível federal (individualmente ou em áreas de conjuntos urbanos), 
além dos 101 bens já valorados pela Portaria 407/2010. Isso significa que cerca 
de 20% de toda a ferrovia já recebe algum tipo de política patrimonial. Um valor 
bastante significativo. De forma alguma, contudo, podemos eximir a responsabili-
dade de dirigir políticas de nível nacional para bens já acautelados em outro nível, 
mas podemos trabalhar de forma conjunta com as outras instâncias sem neces-
sariamente utilizar o instrumento da valoração. Além disso, podemos assim, nos 
concentrar em casos mais urgentes que ainda não contam com nenhuma política. 

Novos critérios e abordagens
Uma das primeiras demandas apresentadas para mim, no trabalho na Superin-
tendência do Iphan, foi a de fazer a leitura dos Inventários dos bens Imóveis do 
Patrimônio Ferroviário, que foram contratados em 2009. A atividade pretendia 
criar uma aproximação com a dimensão desse universo e conseguir assim, com-
preender o panorama geral para posterior sistematização de informações. 

Após esse contato, uma reflexão que se destacava era a de que, sendo os inventári-
os instrumentos de conhecimento e base para planejamento e gestão, não havia 
uma tabulação das informações levantadas por eles, de modo que era necessário 
desenvolver quantitativos e mapeamentos mais abrangentes que fossem capazes 
de fornecer subsídios para qualquer problematização.

O primeiro passo foi criar um mapa da malha ferroviária em Minas Gerais em que 
aparecessem as estações ferroviárias com uma legenda que indicasse as estra-
das (empresas) as quais essas estações pertenceram (FIG. 1) – esse levantamento 
também gerou um organograma cronológico das estradas, uma espécie de ár-
vore genealógica das estradas de ferro no estado (FIG.2). Era importante também 
destacar as estações tombadas nos níveis municipal, estadual e federal, os bens 
valorados e em processo de homologação, além das estações e trajetos demoli-
dos, em ruínas, em uso ou sem uso (FIG.3). E foram realizados gráficos que tra-
ziam variados dados como os números de estações em usos, sem uso, em ruínas, 
tombados, etc, tanto da malha mineira como um todo, como por cada estrada 
formadora (Central do Brasil, Rede Mineira de Viação, Mogiana, Leopoldina, etc) 
(Fig.4).
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Figura 1. Mapa da malha ferroviária mineira. Elaborado pela autora, 2017. 

Figura 2. Árvore esquemática apontando as principais estradas formadoras que foram 

incorporadas pela RFFSA, no estado de Minas Gerais. O esquema foi desenvolvido a partir de um 

trabalho feito por Anna Finger e disponibilizado para o Iphan-SE-MG. Elaborado pela autora, 2016.
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Figura 3. Exemplo de mapa modelo metrô, da Rede Mineira de Viação. Foram criados os mapas 

das principais estradas formadoras, apontando todas as estações ferroviárias, tanto existentes 

como as já demolidas. Elaborado pela autora, 2017.

Figura 4.Exemplo de gráfico apontando os quantitativos da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. Foram criados os gráficos de todas as estradas formadoras e o 
gráfico geral do estado. Elaborado pela autora, 2018.

Daí a ideia de pensar diretrizes para uma nova metodologia. Ideia construída por 
muitas mentes, é preciso mencionar, e que indicam uma nova possibilidade: a 
rede é imensa em extensão de quilómetros e em número de bens, e é preciso 
pensar recortes para explora-la. A compreensão da RFFSA como um sistema fer-
roviário e como uma rede complexa de comunicação e transporte nacional é tam-
bém um ponto chave para abordagem do Patrimônio Ferroviário.

Partindo desses levantamentos seria possível termos uma real dimensão dos 
bens imóveis que aguardam por políticas e também da viabilidade de articular 
com outros técnicos a estratégia mais adequada de proteção. 

Outra reflexão que se tornou necessária (urgente) no contexto de desenvolvimen-
to desses trabalhos foi problematizar a necessidade dessas ações. Após dez anos 
de políticas voltadas para o patrimônio ferroviário, desde a implantação da Lei 
11.483/2007, e sete anos de Portaria no 407/2010, o que se observa e também é 
colocado por alguns técnicos do Iphan, é que justamente a ausência de um pan-
orama mais abrangente tem sido responsável por ações que muitas vezes não 
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condizem com a real necessidade de preservação dos bens. Nesse sentido ficou 
evidente que se tratava também de problemas de ordem conceitual. Conceitos ou 
noções de conceitos que foram naturalizados ou sequer problematizados e con-
sequentemente criaram dificuldades de ordem operacional. 

Diante desses desafios impostos, o objetivo era de expandir a atuação do Iphan e 
criar uma estratégia que não fosse tão reativa, mas que desenvolvesse um critério 
mais amplo de valoração. 

Por isso também muitos foram os casos de estações que estraram na lista de po-
tencialidade de patrimonialização sem necessariamente ter relevância arquitetôni-
ca, no seu sentido monumental. Seguindo a metodologia aqui proposta o foco das 
escolhas leva em consideração os pontos chaves que colaboraram para a história 
e desenvolvimento da RFFSA e para a articulação do território mineiro, sendo, por-
tanto, um olhar notadamente territorial. Mas também levando em consideração 
da memória ferroviária, que foi tratada aqui a partir dos processos administrativos 
do Iphan de Minas Gerais, em que foi possível identificar um apelo para o discurso 
da memória nos pedidos de preservação das estações, seja pela comunidade, por 
autoridades locais, por associações de trabalhadores, etc. 

A princípio, por exemplo, a expectativa era de que as estações de entroncamento 
entre as principais estradas, linhas e ramais, fossem lidas como pontos chaves, 
mas diferente do que se esperava, após algumas pesquisas e entrevistas com 
ex-ferroviários, se compreendeu que não necessariamente esses pontos eram 
centrais. Ou seja, uma estação que criava conexão entre diferentes lugares, não 
tinha relação direta com a conexão do território. Podiam em alguns casos serem 
meros pontos de troca de bitola, de maquinistas, de locomotivas ou de baldeação 
de mercadorias. 

Considerações finais
Depois de avaliar a situação atual das estações em Minas Gerais o que se identifi-
cou foi a seguinte situação: Existiram 984 estações, das quais 313 ainda apresen-
tam algum uso (que não necessariamente é um uso ligado a memória ferroviária) 
e 182 seguem sem uso, totalizando 495 estações em condição de uso e potencial 
valoração. Além dessas, toda a rede apresenta atualmente 36 estações em estado 
de ruínas, que também são passíveis de algum tipo de preservação patrimonial. 
Ou seja, há um remanescente de cerca de 56% de estações.

Outros recortes podem ser introduzidos posteriormente, expandindo esse núme-
ro, como o recorte já em estudo sobre o circuito das águas no sul de Minas, a 
rota do transporte de gato e sua interlocução com o Rio São Francisco, os locais 
onde mais se sobressaíram a cultura do trabalho associada a organização tra-
balhista, greves, etc... Enfim, o recorte aqui apresentado é apenas um dos muitos 
possíveis de serem trabalhados, de modo que não fica fechada a lista para pedido 
de valoração. 

Reconhecemos que os desafios ainda são muitos, e que mesmo essa nova met-
odologia pode abrir outras lacunas, mas vemos como um avanço grandioso esses 
passos dados durante essa experiência de atividades profissionais dentro do Iph-
an de Minas Gerais.
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RESUMO
O escopo do presente consiste em analisar o emprego da chancela do IPHAN para 
a categorização e classificação das paisagens culturais. Assim, é necessário apontar 
que a conceituação da Paisagem Cultural Brasileira fundamenta-se na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, segundo a qual o patrimônio cultural 
é formado por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas 
de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Igualmente, 
os fenômenos contemporâneos de expansão urbana, globalização e massificação das 
paisagens urbanas e rurais colocam em risco contextos de vida e tradições locais em 
todo o planeta. Ao lado disso, a necessidade de ações e iniciativas administrativas 
e institucionais de preservação de contextos culturais complexos, que abranjam 
porções do território nacional e destaquem-se pela interação peculiar do homem com 
o meio natural. No mais, o reconhecimento das paisagens culturais é mundialmente 
praticado com a finalidade de preservação do patrimônio e que sua adoção insere 
o Brasil entre as nações que protegem institucionalmente o conjunto de fatores 
que compõem as paisagens. Em igual linha, a chancela da Paisagem Cultural 
Brasileira estimula e valoriza a motivação da ação humana que cria e que expressa o 
patrimônio cultural. Em mesmo sentido, a chancela da Paisagem Cultural Brasileira 
valoriza a relação harmônica com a natureza, estimulando a dimensão afetiva com 
o território e tendo como premissa a qualidade de vida da população. Nesta dicção, 
os instrumentos legais vigentes que tratam do patrimônio cultural e natural, tomados 
individualmente, não contemplam integralmente o conjunto de fatores implícitos 
nas paisagens culturais. Em uma concepção inicial, entende-se por Paisagem 
Cultural Brasileira uma porção peculiar do território nacional, representativa do 
processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência 
humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. A Paisagem Cultural Brasileira é 
declarada por chancela instituída pelo IPHAN, mediante procedimento específico. 
Palavras-Chave: Patrimônio Cultural; Paisagens Culturais; Chancela do IPHAN.
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1 INTRODUÇÃO 
O próprio conceito de cultura pode ser entendido como um conjunto de tradições 
de um povo, compondo-se de suas crenças, valores, religião, costumes e aspectos 
responsáveis pela formação de sua identidade enquanto um povo, o que torna 
as diferentes culturas ao redor globo majestosamente diferenciadas. No que se 
refere ao meio ambiente cultural brasileiro, este é constituído por diversos bens 
culturais, materiais ou imateriais, cuja acepção compreende os de valor histórico, 
artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero, turístico e/ou científ-
ico para os mais diversos grupos constituintes da própria sociedade, dentre eles 
afrodescendentes, indígenas e europeus de diversas partes, o que refletirá, essen-
cialmente, em suas características e na forma como o homem constrói o meio em 
que vive. Desta forma, pode-se dizer que o meio ambiente cultural é decorrente 
de uma forte interação entre homem e o meio em que está inserido, agregando 
valores diferenciadores.

A cultura brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradi-
cionais indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos coloniza-
dores e escravos africanos. Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural, 
enquanto complexo sistema, é perceptível que é algo incorpóreo, abstrato, fluído, 
constituído por bens culturais materiais e imateriais portadores de referência à 
memória, à ação e à identidade dos distintos grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: (I) as formas de expressão; (II) os modos de cri-
ar, fazer e viver; (III) as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; (IV) as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; (V) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988).

Isto posto, o presente estudo atuará no escopo de apresentar conceitos jurídi-
cos e doutrinários acerca do meio ambiente cultural, na concepção de patrimônio 
histórico e artístico-cultural, tratando dos princípios englobados pela Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 no que se referem ao acesso à própria 

cultura. Além disso, apresentar e discutir como o in dubio pro monumento se 
apresenta como mais uma das formas do Estado tutelar e resguardar todo o bem 
histórico existente em seu território, salvaguardando a fatos memoráveis e, até 
mesmo, a própria história de seus entes.

2 PATRIMÔNIO CULTURAL: DA DELIMITAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DO TEMA E DO DIREITO AO ACESSO
Ao final do século XVIII, mais precisamente nos embalos da Revolução France-
sa, surgiam as primeiras preocupações para com políticas que zelassem pela sal-
vaguarda de bens que constituem tudo aquilo conhecido como patrimônio cultur-
al. Em sede de comentários explicativos, no que tange ao conceito de patrimônio 
cultural, nas palavras de Ribeiro Junior, tem-se:

[...] o conceito de patrimônio cultural, que por muito tempo se 
direcionou apenas a bens móveis e imóveis, passou a expressar também 
valores imateriais, intangíveis, como formas de expressão, modos de 
criar, fazer e viver das coletividades humanas (Ribeiro Júnior, 2009, s.p.). 

Assim, o patrimônio cultural constitui-se do reconhecimento e preservação da cul-
tura, história e identidade de um povo. Portanto, aflorou-se, a partir daí, uma sen-
sibilidade em volta daquilo que fez parte da história de criação e evolução de um 
povo, impedindo assim o esquecimento dos feitos do passado. Como asseveram 
Ribeiro e Zanirato (2006, s.p.), a partir daí, foram implementadas as ações políticas 
para fins de conservação dos bens de denotação poderosa; que representassem 
a grandeza da grandeza da nação que os portava, nas quais uma administração 
qualificada era encarregada de elaborar instrumentos jurídicos e técnicos para 
a salvaguarda, bem como procedimentos técnicos fundamentais para a conser-
vação e restauração dos monumentos.

Ao longo dos anos, de forma gradativa, essa preocupação com legados de um 
passado distante estendeu-se por diversas partes do mundo ocidental, sempre 
embasada no entendimento de que tudo aquilo que era julgado como patrimônio 
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era como um “testemunho irrepreensível da história”. Ainda com o que os autores 
supramencionados lecionam:

Tal compreensão vinha ao encontro de um entendimento da história 
centrada em fatos singulares e excepcionais, uma história pautada nas 
minúcias dos grandes acontecimentos, capazes de mostrar a evolução 
das ações humanas, seu aprimoramento e seu caminhar em direção à 
civilização, ao progresso (Ribeiro; Zanirato, 2006, s.p.).

No curso do século XX, no Brasil, o princípio de proteção dos bens que históri-
co-culturais surge na Era Vargas, mais precisamente, no artigo 10 da Carta Consti-
tucional de 1934. Com o Decreto-Lei n.° 25, de 30 de novembro de 1937, tem-se 
a criação de uma instituição nacional de proteção do patrimônio, o SPHAN (1937-
1946) – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tal decreto definia o 
patrimônio histórico e artístico nacional como: 

[...] conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Brasil, 1937).

Eram também considerados patrimônio “[...] os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana” 
(Brasil, 1937). Todos ao alcance do instrumento de preservação criado na época, o 
tombamento. Tal qual, nas palavras de Di Pietro, segundo o Texto Constitucional 
em vigência, trata-se de:

[...] modalidade de intervenção do Estado em qualquer tipo de bem, 
dentre eles móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, públicos ou 
privados, em virtude da preservação do patrimônio histórico ou artístico 
cultural. Pode-se considerar requisitório de tal preservação o bem cuja 
conservação seja de interesse público, seja por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história brasileira, ou por seu grande valor arqueológico 
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Di Pietro, 2013, s.p.).

O SPHAN era subordinado ao Ministério da Educação, passando a ser, posterior-
mente, Departamento, Instituto, Secretaria e, de novo, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como é conhecido atualmente (2017). Se-
gundo Gastal et al (2013, p. 06), a proteção dos bens culturais foi ampliada com 
base nos ideais da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural 
e Natural (realizada em 23 de novembro de 1972, em Paris), sendo ratificada pelo 
Congresso Nacional, através do Decreto-Lei n. 74, de 1977, que contrapunha o De-
creto-Lei n.25, de 1937. Foram criadas novas possibilidades de intervenção, como 
a vigilância o poder de polícia. Ainda com o exposto pelos autores supramencio-
nados, as Constituições de 1934 e 1937 cuidaram de tutelar sobre o patrimônio 
cultural a plano constitucional, embora tenha sido a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 que trouxe grandiosas e importantes alterações no tange à tutela 
para com o mesmo, ampliando seu conceito e criando novas formas e instrumen-
tos de salvaguarda e preservação.

Empregadas como um dos princípios fundamentais para o bom funcionamento do 
Estado Democrático de Direito, tais quais trazidos e utilizados como base de ram-
ificação pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a proteção 
e fomentação de todo o patrimônio histórico e artístico-cultural brasileiro devem 
ser, eminentemente, asseguradas, conforme, claramente, expresso nos artigos 
215 e 216 da Constituição Federal em vigor. Nesta toada, consoante a dicção do 
artigo 216, cuida explicitar que a cultura compreenderá bens de natureza mate-
rial ou imaterial, considerados individualmente ou em conjunto, tudo aquilo que 
remeta à identidade, à ação, em virtude da preservação da memória dos difer-
entes grupos formadores da sociedade e cultura brasileira. Tomaz, expressando o 
que se entende por patrimônio cultural, tem-se:

Ao se contemplar um espaço de relevância histórica, esse espaço 
evoca lembranças de um passado que, mesmo remoto, é capaz de 
produzir sentimentos e sensações que parecem fazer reviver momentos 
e fatos ali vividos que fundamentam e explicam a realidade presente. 
Essa memória pode ser despertada através de lugares e edificações, 
e de monumentos que, em sua materialidade, são capazes de fazer 
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rememorar a forma de vida daqueles que no passado deles se 
utilizaram. Cada edificação, portanto, carrega em si não apenas o 
material de que é composto, mas toda uma gama de significados e 
vivências ali experimentados (Tomaz, 2010, p. 02).

Deste modo, há de se reconhecer que tal concepção, em decorrência de sua am-
plitude, inclui objetos móveis e imóveis, documentações, edificações, criações 
artísticas, científicas e/ou tecnológicas, conjuntos urbanos e sítios de valor históri-
co, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O in-
teresse federal na preservação do patrimônio histórico-cultural é tão abrangente 
que, em prol de tal proteção e para que seja assegurado o bem-estar social entre 
seus entes/cidadãos, permite ao Estado usar de seus institutos (I. Limitações Ad-
ministrativas; II. Ocupação Temporária; III. Requisição Administrativa; IV. Desapro-
priação; V. Servidão Administrativa; VI. Tombamento), cada qual com suas hipóte-
ses e condições de aplicação, para interferir até mesmo em bens privados, quando 
estes se mostram de demasiado interesse público, independendo da aquiescência 
de terceiros.

Com o que preleciona Gastal et al (2013, p. 05), o conceito de patrimônio cultural 
passou por alterações legais ao longo dos anos. Com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, em seu art. 27, fora estabelecido que “[...] toda a pessoa tem 
direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes 
e de participar do progresso científico e de seus benefícios” (ONU, 1948). A partir 
deste ponto, nascera a ideia de que o acesso a todo a patrimônio de cultura e/ou 
remetente à história é algo indispensável para a formação da figura “cidadão”; de 
uma pessoa plena de direitos e deveres para com a sociedade. Algo que está di-
retamente ligado à dignidade da pessoa humana, também princípio fundamental 
da Constituição Cidadã. 

Em outras palavras, tudo aquilo relacionado ao patrimônio cultural é resultante 
de um elo de direitos-deveres entre cidadão e Estado. O primeiro, se mostrando 
incentivado e disposto ao aprendizado inerente aos bens referidos, enquanto o 
Estado tratará de incentivar tal interesse, promovendo, da melhor forma possível, 

o devido acesso ao que esteja relacionado à cultura, bem como partilhando com 
seus entes o dever de preservar o meio ambiente cultural. Um processo dinâmico 
e complexo.

Em alinho ao expendido, é importante consignar que o Texto Constitucional 
de 1988 confere a competência de legislar, proteger e fornecer meios de aces-
so ao patrimônio cultural à União, aos estados-membros, Distrito Federal e mu-
nicípios. Ademais, salienta-se que os entes federativos supramencionados são 
responsáveis por tratar dos danos causados a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. O motivo de tal hierarquia vem do difer-
ente ponto de vista pelo qual a necessidade de preservação de um bem está com-
preendida, ou seja, os critérios avaliativos, capazes de justificar o tombamento 
de um objeto, podem variar, de acordo com o ponto de vista avaliativo da União, 
de um estado-membro ou de um município, pois é evidente que haverá bens de 
valores únicos para um município, mas que não terão a mesma significância para 
a União ou para o próprio estado-membro. Ainda nessa linha de pensamento, o 
artigo 215 estabelece, in verbis: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais” (Brasil, 1988).

Diante das ponderações apresentadas até o momento, quadra assinalar que os 
bens e as prestações de serviços constituem o próprio objeto do direito, conforme 
se lecionado por Pereira (2008). Logo, no momento em que o enunciador con-
stituinte afirmar que o exercício dos “direitos culturais” será garantido a todos, 
estará afirmando que a cultura é objeto do direito, sendo tratado na atual Con-
stituição Federal como um bem jurídico, patrimônio, valor e povo. No que atina à 
noção jurídica de “bem”, esta se refere a toda utilidade, física ou ideal, que possa 
impactar na faculdade das ações do indivíduo, ou seja, compreenderão os “bens” 
propriamente ditos, os passíveis e não passíveis de apreciação financeira.
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3 A CLASSIFICAÇÃO DAS PAISAGENS CULTURAIS
De plano, quadra apontar que a conceituação da Paisagem Cultural Brasileira fun-
damenta-se na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, segundo 
a qual o patrimônio cultural é formado por bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, 
as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológi-
co, paleontológico, ecológico e científico. Igualmente, os fenômenos contemporâ-
neos de expansão urbana, globalização e massificação das paisagens urbanas e 
rurais colocam em risco contextos de vida e tradições locais em todo o planeta. 
Ao lado disso, a necessidade de ações e iniciativas administrativas e institucionais 
de preservação de contextos culturais complexos, que abranjam porções do ter-
ritório nacional e destaquem-se pela interação peculiar do homem com o meio 
natural.

No mais, o reconhecimento das paisagens culturais é mundialmente praticado 
com a finalidade de preservação do patrimônio e que sua adoção insere o Bra-
sil entre as nações que protegem institucionalmente o conjunto de fatores que 
compõem as paisagens. Em igual linha, a chancela da Paisagem Cultural Brasileira 
estimula e valoriza a motivação da ação humana que cria e que expressa o pat-
rimônio cultural. Em mesmo sentido, a chancela da Paisagem Cultural Brasilei-
ra valoriza a relação harmônica com a natureza, estimulando a dimensão afetiva 
com o território e tendo como premissa a qualidade de vida da população. Nes-
ta dicção, os instrumentos legais vigentes que tratam do patrimônio cultural e 
natural, tomados individualmente, não contemplam integralmente o conjunto de 
fatores implícitos nas paisagens culturais. Em uma concepção inicial, entende-se 
por Paisagem Cultural Brasileira uma porção peculiar do território nacional, repre-
sentativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e 

a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores (Brasil, 2007). A Pais-
agem Cultural Brasileira é declarada por chancela instituída pelo IPHAN, mediante 
procedimento específico.

O termo “paisagem cultural” compreende uma pluralidade de manifestações de 
interação entre os seres humanos e o seu meio ambiente natural – de jardins 
projetados a paisagens urbanas, abarcando campos agrícolas e rotas de pere-
grinação. Justamente, em decorrência da amplitude do termo e sua delimitação 
ainda indefinida que culmina na controvérsia de toda natureza. A imprecisão do 
termo culmina, de acordo com Castriota (2010, p. 21), numa tentativa de caracter-
ização e definição, usando, para tanto, a Cultural Landscape Foundation, quando 
propõe que a paisagem cultural seja agrupada em:

[...] as paisagens culturais em quatro tipos: sítios históricos, categoria 
que reúne as paisagens significativas por sua associação com um 
evento, atividade ou pessoa histórica, tais como campos de batalhas e 
cercanias das casas dos presidentes; paisagens históricas planejadas, 
como parques, campi e propriedades rurais projetadas ou executadas 
por paisagista, mestre de jardinagem, arquiteto ou horticultor, ou 
construídas em um estilo ou tradição reconhecível por jardineiro 
amador; paisagens históricas vernaculares, desenvolvidas e moldadas 
por meio da execução de atividades ou ocupação, como aldeias rurais, 
complexos industriais e paisagens agrícolas; paisagens etnográficas, 
que contêm uma variedade de bens naturais e culturais definidos como 
bens patrimoniais, tais como assentamentos contemporâneos, sítios 
religiosos sagrados e estruturas geológicas maciça (Castriota, 2010, p. 
21-22).

Ainda de acordo com o autor supra, o Comitê Patrimonial Mundial estabeleceu 
três categorias para as paisagens culturais:

O Comitê do Patrimônio Mundial, por sua vez, identificou e adotou 
três categorias de paisagem cultural, variando de paisagens o mais 
deliberadamente plasmadas pelos seres humanos, passando pelas 
paisagens resultantes de trabalhos “combinados”, até chegar àquelas 
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menos evidentemente plasmadas pelos seres humanos (embora 
altamente valorizadas). Essas três categorias são assim descritas nas 
Diretrizes Operacionais do Comitê: (i) “uma paisagem planejada e criada 
intencionalmente pelo homem”; (ii) uma “paisagem que se desenvolveu 
organicamente”, que pode ser uma “paisagem relíquia (ou fóssil)” 
ou uma “paisagem com continuidade”; (iii) uma paisagem cultural 
“associativa”, que pode ser valorizada por causa das “associações 
religiosas, artísticas ou culturais dos elementos naturais” (Castriota, 
2010, p. 22)..

A chancela da Paisagem Cultural Brasileira tem por finalidade de atender ao in-
teresse público e contribuir para a preservação do patrimônio cultural, comple-
mentando e integrando os instrumentos de promoção e proteção existentes, nos 
termos preconizados na Constituição Federal. A chancela da Paisagem Cultural 
Brasileira considera o caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as 
porções do território a que se aplica, convive com as transformações inerentes 
ao desenvolvimento econômico e social sustentáveis e valoriza a motivação re-
sponsável pela preservação do patrimônio. A chancela da Paisagem Cultural Bra-
sileira implica no estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, a 
sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão compartilhada da porção do 
território nacional assim reconhecida. 

O pacto convencionado para proteção da Paisagem Cultural Brasileira chancelada 
poderá ser integrado de Plano de Gestão a ser acordado entre as diversas enti-
dades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, o qual será acompanhado 
pelo IPHAN. Qualquer pessoa natural ou jurídica é parte legítima para requerer a 
instauração de processo administrativo visando a chancela de Paisagem Cultural 
Brasileira. O requerimento para a chancela da Paisagem Cultural Brasileira, acom-
panhado da documentação pertinente, poderá ser dirigido: I - às Superintendên-
cias Regionais do IPHAN, em cuja circunscrição o bem se situar; II - ao Presidente 
do IPHAN; ou III - ao Ministro de Estado da Cultura. 

Verificada a pertinência do requerimento para chancela da Paisagem Cultural Bra-
sileira será instaurado processo administrativo. O Departamento do Patrimônio 

Material e Fiscalização - DEPAM/IPHAN é o órgão responsável pela instauração, 
coordenação, instrução e análise do processo. A instauração do processo será 
comunicada à Presidência do IPHAN e às Superintendências Regionais em cuja cir-
cunscrição o bem se situar. Para a instrução do processo administrativo poderão 
ser consultados os diversos setores internos do IPHAN que detenham atribuições 
na área, as entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, com vis-
tas à celebração de um pacto para a gestão da Paisagem Cultural Brasileira a ser 
chancelada. Finalizada a instrução, o processo administrativo será submetido para 
análise jurídica e expedição de edital de notificação da chancela, com publicação 
no Diário Oficial da União e abertura do prazo de 30 dias para manifestações ou 
eventuais contestações ao reconhecimento pelos interessados. As manifestações 
serão analisadas e as contestações julgadas pelo Departamento do Patrimônio 
Material e Fiscalização - DEPAM/IPHAN, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante 
prévia oitiva da Procuradoria Federal, remetendo-se o processo administrati-
vo para deliberação ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Aprovada a 
chancela da Paisagem Cultural Brasileira pelo Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural, a súmula da decisão será publicada no Diário Oficial da União, sendo o 
processo administrativo remetido pelo Presidente do IPHAN para homologação 
final do Ministro da Cultura. 

A aprovação da chancela da Paisagem Cultural Brasileira pelo Conselho Consul-
tivo do Patrimônio Cultural será comunicada aos Estados-membros e Municípios 
onde a porção territorial estiver localizada, dando-se ciência ao Ministério Público 
Federal e Estadual, com ampla publicidade do ato por meio da divulgação nos 
meios de comunicação pertinentes. O acompanhamento da Paisagem Cultural 
Brasileira chancelada compreende a elaboração de relatórios de monitoramento 
das ações previstas e de avaliação periódica das qualidades atribuídas ao bem. A 
chancela da Paisagem Cultural Brasileira deve ser revalidada num prazo máximo 
de 10 anos. O processo de revalidação será formalizado e instruído a partir dos 
relatórios de monitoramento e de avaliação, juntando-se manifestações das in-
stâncias regional e local, para deliberação pelo Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural. A decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural a propósito da 
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perda ou manutenção da chancela da Paisagem Cultural Brasileira será publicada 
no Diário Oficial da União, dando-se ampla divulgação ao ato nos meios de comu-
nicação pertinentes.

Tecidos estes comentários, cuida reconhecer que a paisagem cultural pode ser 
classificada em três categorias, para fins de inscrição como patrimônio mundi-
al: a) paisagens claramente definidas (clearly defined landscapes), que são aquelas 
desenhadas e criadas intencionalmente, como jardins e parques construídos por 
razões estéticas; b) paisagens evoluídas organicamente (organically evolved land-
scapes), também chamadas de “essencialmente evolutivas”, que se subdividem em 
paisagens-relíquia ou fóssil (relict or fossil landscapes), cujo processo de construção 
terminou no passado, e paisagens contínuas ou vivas (continuing landscapes), em 
que os processos evolutivos ainda estão em curso; c) paisagens culturais associa-
tivas (associative cultural landscapes), que têm o seu valor determinado de acor-
do com associações feitas acerca delas, como as associações espirituais de povos 
tradicionais com determinadas paisagens. Não há, até o momento, nenhum sítio 
brasileiro reconhecido como paisagem cultural na lista de patrimônio mundial da 
Unesco, assim como nenhum sítio inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Et-
nográfico e Paisagístico que tenha sido tombado por seu valor enquanto “pais-
agem cultural”, no sentido definido pela Unesco, que privilegia as interações entre 
cultura e natureza e os componentes materiais e imateriais.

4 O DESAFIO DA CONSERVAÇÃO DAS PAISAGENS 
CULTURAIS
Conservar as paisagens culturais apresenta-se como um dos desafios de maior 
complexidade enfrentados pelo segmento do patrimônio cultural. A tarefa se re-
veste de elevada exigência quando se analisa que não está limitada apenas a uma 
dimensão estética, mas envolve, concomitantemente, a dimensão funcional e a 
dimensão ecológicas das paisagens culturais. De acordo com Castriota (2010), a 
significação e a autenticidade das paisagens compreendem também elementos 
que se relacionam com a dimensão imaterial do patrimônio, oscilando, de manei-

ra frequente, da continuidade e da vitalidade de sistema tradicionais de cultura e 
de produção, que criaram, ao longo do decurso do tempo, padrões característicos 
acerca do uso da terra e conferiram sentido ao lugar.

Hoje, muitos desses usos tradicionais da terra – e os produtos a eles 
relacionados –, que eram largamente aceitos sem muita reflexão, 
correm o perigo de ser desestabilizados e destruídos. Mudanças 
demográficas, o aumento do valor da terra, a industrialização da 
produção agrícola e a competição dos mercados mundiais estão 
revolucionando as relações sociais e econômicas radicionais com a 
terra. A velocidade e o alcance dessas transformações são inéditos e 
têm implicações significativas na gestão do patrimônio cultural, que 
incluem a fragmentação e a mudança de paisagens culturais, a perda 
de mercado dos produtos tradicionais e a erosão da identidade e das 
distinções regionais. Assim, para preservar as paisagens culturais é 
necessário, muitas vezes, incluir as formas tradicionais de agricultura 
(Castriota, 2010, p. 23-24).

A preservação das paisagens culturais toca diretamente no próprio reconheci-
mento ao direito à terra, ao desenvolvimento de práticas de agriculturas tradicio-
nais e à função social desempenhada pela paisagem. Tal fato decorre da premissa 
que os modelos tradicionais de desenvolvimento dos modelos de agricultura e a 
relação estabelecida entre homem e a terra desemboca em uma ressignificação 
do território, passando a incorporá-lo como dotado de elevada densidade cultural 
e possuidor de traços identitários que interagem com a própria população en-
volvida. Ribeiro, em magistério, acurado sobre o tema, aduz que:

O patrimônio também se define em relação ao outro como aquilo que 
nos diferencia, nos representa e nos identifica, merecendo, portanto, ser 
preservado. Nesse sentido, a ideia de patrimônio mundial como uma 
lista de bens que representa nações funciona bem e mostra como cada 
país deseja ser visto, respeitando as possibilidades oferecidas pelas 
regras para a inclusão de sítios, as quais, por sua vez, são construídas 
em um campo de força que também é dirigido pelos interesses 
nacionais. Na verdade, trata-se de um processo de construção de 
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imagens, do modo como cada país deseja ser visto por meio de uma 
possível contribuição a um processo civilizador mundial. Embora em 
expansão, procurando dar resposta a pressões para tornar-se mais 
representativa de diferentes contextos culturais, a Lista apresenta limites 
rígidos (Ribeiro, 2010, p. 32).

Assim, há que se reconhecer que a dinamicidade que a globalização impõe, so-
bretudo no que concerne ao patrimônio cultural imaterial, configura, em sede 
paisagens culturais, um dos mais complexos desafios. Ora, tal fato é oriundo da 
necessidade de não apenas conferir um instrumento de salvaguarda para um de-
terminado território em decorrência de aspectos identitários, mas também asse-
gurar que os laços estabelecidos e a relação com o homem seja preservada.

5 COMENTÁRIOS FINAIS
Reconhecendo o acesso ao patrimônio cultural como direito fundamental e indis-
sociável do desenvolvimento no ordenamento jurídico nacional, conforme dicção 
dos artigos 215 a 216-A da Constituição Federal, verifica-se que a sua garantia 
encontra alicerce na própria acepção de mínimo existencial social e do qual não 
subsiste a hipótese de mitigação sob pena de afronta direta à própria dignidade 
da pessoa humana. Nesta caminhada, ao se considerar a dinamicidade da cultura 
e sua concepção ampliada, de modo a assegurar que a representatividade dos 
mais diversos segmentos sociais encontre reconhecimento, mecanismos plurais 
de tutela e salvaguarda encontram justificativa.

Neste aspecto, as chancelas culturais, estabelecida pelo IPHAN, em relação às pais-
agens culturais substancializam, justamente, a imprescindibilidade de assegurar 
mecanismos dinâmicos e plurais capazes de oferecer a tutela jurídica necessária 
à proteção, sobretudo para as futuras gerações, das paisagens que reúnem as-
pectos caracterizados de distinção cultural. Veja-se que a chancela de paisagem 
cultural encontra justificativa na necessidade de preservação da significação e da 
autenticidade que possuem como elementos representativos dos vínculos iden-
titários coletivos e que expressam laços culturais compartilhados por determina-
dos grupos.
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RESUMO
O artigo discute o caso da preservação do Paço Municipal de Santo André, na região 
metropolitana de São Paulo. O Paço Municipal de Santo André foi construído no final 
da década de 1960, com projeto arquitetônico de Rino Levi e paisagístico de Roberto 
Burle Marx. Eminente exemplar da arquitetura moderna, o conjunto foi tombado pelo 
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de São Paulo) em 2013, embora já houvesse sido reconhecido 
como patrimônio histórico pelo COMDEPHAAPASA (Conselho Municipal de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Paisagístico de Santo André) e 
em processo de tombamento por este conselho, está apenas aguardando o ato de 
homologação do prefeito. Assim, o caso é analisado em três seções. Primeiramente, 
é apresentado o conjunto arquitetônico por meio de sua contextualização histórica 
e de seus idealizadores, bem como destacando suas principais características, sua 
inserção no movimento moderno e sua relevância para a história da arquitetura no 
Brasil. Em um segundo momento, o caso é sopesado na análise dos instrumentos 
que determinaram a proteção do bem no âmbito dos órgãos de preservação 
municipal e estadual, à luz da legislação brasileira em vigor. A posteriori a normativa 
especializada de proteção do centro cívico e as diretivas de preservação estabelecidas 
pelo ICOMOS, aplicadas à conservação do patrimônio arquitetônico moderno é 
analisada. Por fim, a partir dos resultados obtidos pelas análises acima mencionadas, 
far-se-á uma avaliação do caso, de forma a demonstrar se a preservação do 
conjunto ainda engendra desafios que demandam discussão e trabalho para serem 
solucionados, ou se pode ser tomada como exemplo para a conservação de outros 
edifícios modernos. 

Palavras-chave: Preservação do Patrimônio Cultural; Patrimônio Arquitetônico 
Moderno; Tombamento; Efetividade.
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Introdução
A preservação do patrimônio moderno emerge como uma questão latente, que 
começa a ser colocada já na segunda metade do século XX e perdura até a atu-
alidade. O desafio de base, que por muito tempo se colocou, residia na resistên-
cia de se reconhecer à arquitetura moderna o status de patrimônio cultural a ser 
conservado. O processo de tal reconhecimento desenvolveu-se, em âmbito inter-
nacional, primeiramente em países como França, Inglaterra e Itália, por meio da 
adoção de regimes específicos. Ademais, a Carta de Veneza de 1964, a criação do 
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e a edição por este de 
diversas diretivas concernentes à preservação do patrimônio arquitetônico, bem 
como a criação do International Working Party for Documentation and Conserva-
tion of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO), 
trouxeram importantes contribuições no cenário internacional. No Brasil, o órgão 
proeminente foi o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
para a consolidação do patrimônio moderno (PADUA, 2013). 

Todavia, emergem novos desafios, mesmo em um cenário de maior reconhecimen-
to da arquitetura moderna enquanto patrimônio cultural. A grande problemática 
que se interpõe envolve a lógica da conservação. Ao considerar um edifício moder-
no como patrimônio cultural, todo o regime institucional e legal respectivo passa a 
ser-lhe aplicado. Contudo, em inúmeros casos, esse regime impõe determinadas 
restrições que acabam por limitar a exploração de novas possibilidades de fruição 
do bem. Vale ressaltar, nesse sentido, que os edifícios modernos, em grande parte 
dos casos, ainda são utilizados funcional e corriqueiramente para os mais diversos 
fins (sejam residenciais, comerciais, empresariais, governamentais, etc.) – o que 
pode vir a demandar, no contexto pós-moderno de liquidez e transformação con-
stante, uma nova proposta de uso, ou alguma alteração estrutural para satisfazer 
as necessidades contemporâneas – repensando, portanto, a noção do culto ao 
patrimônio cultural (CHOAY, 2006). 

Em virtude disso, cria-se uma vertente crítica acerca do reconhecimento do mod-
erno como patrimônio cultural, uma vez que o regime preservacionista restringe 
ou até impossibilita a transformação e o funcionamento do moderno, que seriam 
ínsitos à natureza deste (CASTILLO RUIZ, 1996; p. 105). Nesse sentido, passa-se a 
propor uma rediscussão sobre o patrimônio cultural, de forma a abranger os seus 
usos sociais, isto é, não mais se concentrando exclusivamente nos parâmetros 
conservacionistas (adotados pelos profissionais do passado, como historiadores, 
restauradores, conservadores e arqueólogos), mas também abarcando novos 
modelos de pensamento (como as lógicas do turismo, do desenvolvimento urba-
no e das comunicações) (CANCLINI, 1999; p. 16). 

É sob tal perspectiva crítica do patrimônio cultural, abrangendo fatores que tran-
scendem a mera abordagem preservacionista, que será desenvolvido o presente 
estudo sobre o Paço Municipal de Santo André, o qual se insere como um exem-
plar proeminente do movimento moderno na arquitetura brasileira. Construído 
entre 1966 e 1971, seu projeto, idealizado por Rino Levi e Burle Marx (além da 
contribuição do arquiteto Jorge Bonfim para o edifício do Poder Judiciário), reflete 
não apenas uma proposta de modernidade, mas também de cidadania, em que 
a articulação dos três poderes de estado em uma praça cívica, contando ainda 
com um centro cultural, insiste na participação democrática e na integração social. 
Reconhecida a sua relevância para a história da arquitetura moderna brasileira, 
o Paço Municipal de Santo André tornou-se objeto de proteção, sob o regime de 
patrimônio cultural, em níveis estadual e municipal. 

Nesse sentido, o presente artigo examinará o caso em três seções. Um primeiro 
capítulo buscará apresentar o conjunto arquitetônico, trazendo uma breve con-
textualização histórica e de seus idealizadores, enfatizando suas principais carac-
terísticas, sua inserção no movimento moderno e sua relevância para a história 
da arquitetura no Brasil. Tendo em vista esse contexto, um segundo capítulo con-
sistirá na análise dos instrumentos de proteção do conjunto, tanto em nível es-
tadual quanto municipal, considerando as respectivas legislações. Em seguida, o 
terceiro capítulo analisará os instrumentos de preservação do centro cívico a par-
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tir das diretivas do ICOMOS relativas à conservação do patrimônio arquitetônico. 
Por fim, uma breve conclusão verificará o grau de sucesso das iniciativas estadual 
e municipal de proteção, bem como os eventuais desafios que ainda se interpõem 
para a preservação do conjunto arquitetônico e paisagístico como um todo, a par-
tir de uma perspectiva crítica acerca do patrimônio cultural.

O Paço Municipal de Santo André e sua relevância 
arquitetônica
A urbanização e a industrialização crescente do Grande ABC, região metropolitana 
de São Paulo, conduzem a uma importante reestruturação dos centros de poder 
na região, a partir da década de 1930. Em 1939, a sede da região – que ainda não 
era subdividida em municípios, mas sim em distritos – passa de São Bernardo 
a Santo André. Contudo, ao longo da década de 1940 emergem movimentos de 
emancipação, de forma que os antigos distritos passam a se tornar independentes 
– vislumbrando-se, então, a criação dos municípios de São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires (ARMELINI, 2008; p. 9)[1]. 

Esse processo histórico reflete o regime de policentrismo, sob o qual São Pau-
lo passa a se desenvolver. Enquanto metrópole em constante crescimento, que 
de um lado, incorpora pequenas cidades ao seu redor, e de outro, vislumbra um 
movimento de emancipação de alguns de seus distritos – em uma evidente sobre-
posição dos modelos de policentrismo centrífugo e incorporação[2] (PESSOA, 2011; 

[1]  Para maior detalhamento e aprofundamento acerca da história dos municípios do 
Grande ABC paulista, consultar: http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/cidade-de-
santo-andre/historia
[2]  A organização policêntrica de uma determinada região urbana pode ocorrer mediante três 
modelos distintos: (i) modelo centrífugo, em que os distritos de uma cidade em crescimento 
passam a se tornar autônomos; (ii) modelo por incorporação, em que uma cidade principal 
passa a incorporar as áreas de municípios menores ao seu redor; e (iii) modelo por fusão, em 
que uma grande cidade se constitui a partir da união entre unidades autônomas preexistentes 
e de tamanho semelhante. Para maior detalhamento acerca do fenômeno de urbanização 
policêntrica, consultar PESSOA, 2011. 

p. 311) –, a urbanização da região metropolitana de São Paulo acaba por acarretar 
a construção de novos núcleos autônomos de organização política e cívica. Nesse 
contexto, o projeto de construção de um paço municipal para a cidade Santo An-
dré acompanha esse processo e simboliza a consolidação do município enquanto 
centro autônomo, na metrópole paulista. 

A propósito, o projeto vencedor para a construção do centro cívico andreense, 
idealizado pelo escritório de Rino Levi[3], com contribuição de Roberto Burle 
Marx[4] para o paisagismo, reflete a perspectiva desse policentrismo, no contexto 
da metropolização de São Paulo (ANELLI, 2001; p. 230). O programa do concurso 
compreendia a criação, em localização adjacente ao centro antigo da cidade, de 
uma praça em que seriam dispostos os edifícios da Câmara Legislativa, do Poder 
Executivo municipal, de um centro de cultura e do Fórum (cuja construção não era 
de competência municipal, mas foi prevista no projeto – tendo sido realizada pelo 
arquiteto Jorge Bonfim[5]).

[3]  Nota biográfica: Rino Levi nasce em São Paulo em 1901, filho de imigrantes italianos. 
Estuda no Colégio Dante Alighieri e, em seguida, prossegue sua formação acadêmica na 
Itália. Estuda na Escola Politécnica de Milão e na Escola de Belas Artes de Brera, mas acaba 
diplomando-se em Roma, pela Escola Superior de Arquitetura. Retorna a São Paulo em 
1926, trabalhando por um ano na Companhia Construtora de Santos. Em seguida, monta 
escritório próprio. Ao longo de sua carreira, projeto grande número de residências e edifícios 
de qualidade e originalidade ímpares para o desenvolvimento da arquitetura moderna no 
Brasil. Falece precocemente em 1965. Para maiores detalhes, consultar: (i) MACHADO, 
1992; Anexos; e (ii) http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa351575/rino-levi
[4]  Nota biográfica: Burle Marx nasce em São Paulo em 1909. Vive a infância no Rio de 
Janeiro. Em 1928, segue com a família para a Alemanha. Em Berlim, estuda canto, insere-se 
na vida cultural da capital e entra em contato com as obras de Van Gogh, Picasso, Paul Klee. 
Frequenta aulas de pintura com Degner Klemn em 1929. De volta ao Brasil, estuda pintura 
e arquitetura na Escola Nacional de Belas artes, no Rio de Janeiro, de 1930 a 1934. Ganha 
notoriedade, ao longo de sua carreira, por trabalhos de paisagismo integrados à projetos 
arquitetônicos de vanguarda, assim como pela produção de murais, tapeçarias, e outras 
obras de arte. Falece em 19994, no Rio de Janeiro. Para maiores detalhes, consultar: (i) 
MARX; TABACOW, 2004; e (ii) http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1461/burle-marx
[5]  Nota biográfica: Jorge Bonfim graduou-se arquiteto pela Universidade Presbiteriana 
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O projeto final de Rino Levi é notável pela forma da distribuição dos edifícios no 
terreno. Foi concebida uma topografia em três níveis escalonados, interligados 
pela torre administrativa. Assim, na cota mais alta foi criada uma praça cívica, em 
que se dispuseram a torre do Poder Executivo, a Câmara Legislativa e o Fórum. 
Na cota intermediária, estabeleceu-se uma praça cultural, em que se encontram 
a Secretaria de Educação e Cultura, o Teatro Municipal e demais espaços culturais 
(bibliotecas, salas de exposição). E por fim, no nível mais baixo, construiu-se uma 
praça de cidadania em que se dispuseram os serviços de atendimento ao público, 
com fluxo mais intenso de pessoas (ANELLI, 2001; p. 231). 

Em termos de estilo, o Paço Municipal de Santo André sintetiza com excelência 
a essência da obra de Rino Levi, tal como revelada pela crítica de Nestor Goulart 
Reis Filho, como oscilação entre “a austeridade de um tratamento racionalista e a 
dramaticidade de uma linguagem expressionista”:

O racionalismo se revela no uso severo, quase agressivo, de elementos 
estruturais e de acabamento, reduzindo os volumes a blocos 
retangulares, com aspecto de caixas, produzidas industrialmente. A 
influência do expressionismo alemão transparece na preocupação 
com os contrastes entre elementos de volume, planos ou linhas curvas 
e retas, entre cheios e vazios, entre faixas sombreadas ou iluminadas. 
(MACHADO, 1992; p. 127)

É bastante evidente, na estrutura das construções que compõem o centro cívico 
andreense, essa dualidade. De um lado, observa-se que o edifício do Poder Exec-
utivo, uma torre única de proporções retangulares e simétricas, assume o partido 
racionalista. Racionalismo esse também presente na base do edifício da Câmara 

Mackenzie, São Paulo, em 1959. Ganhou notoriedade ao longo de sua carreira pelos 
projetos residenciais de edifícios multifamiliares, e projetos de edifícios comerciais, na cidade 
de Santo André. Pode ser considerado um dos expoentes da arquitetura brutalista paulista 
– seu traço persiste até os dias atuais, em que ainda exerce a arquitetura de atelier em seu 
escritório familiar. Para maiores detalhes sobre as obras do arquiteto, consultar: http://www.
bomfimarquitetura.com.br/index.html

Legislativa, bem como reproduzido no estilo austero do Fórum Municipal projeta-
do por Jorge Bonfim. Interessante notar, nesse sentido, a vinculação da função 
de estado ao estilo arquitetônico – de forma que a racionalidade com que devem 
ser administrados o Executivo Municipal, o Legislativo e o Judiciário reflete-se na 
concepção de suas sedes. De outro lado, contudo, alguns elementos conferem 
dramaticidade e movimento ao conjunto. O primeiro consiste na estrutura de 
concreto, em formato estrelado, que coroa o edifício do Legislativo – sugerindo, 
talvez, a genialidade que se deve exigir do legislador para abordar determinados 
assuntos delicados, sensíveis às transformações sociais. O segundo reside no vol-
ume do Centro Cultural, o qual ostenta linhas curvas e proporções assimétricas, 
representando os dotes da inspiração, da criatividade e da expressividade artística 
que o espaço pretende acolher. 

No que diz respeito a elementos arquitetônicos específicos adotados por Rino 
Levi, são de destaque os brise-soleils que recobrem os edifícios, notadamente a 
torre do Poder Executivo e a Câmara Municipal. A respeito desse uso, característi-
co da arquitetura de Rino Levi, evidencia-se a sua preocupação com a insolação, 
conforme menciona Lúcio Gomes Machado:

Em suas obras, utilizou venezianas ou persianas de madeira nos 
edifícios de apartamentos, e brise-soleils nos edifícios de escritórios. 
Sublinha o autor [Yves Bruand] o esforço que fazia o arquiteto em 
possibilitar o uso dos espaços por ele criados sem a inclusão de ar 
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condicionado, tido como demasiadamente oneroso para nossas 
condições econômicas. (MACHADO, 1992; p. 136)

A composição das praças escalonadas é potencializada pelo projeto paisagístico 
que as integra, de autoria de Roberto Burle Marx. Assim como na arquitetura, a 
proposta de paisagismo decorre da percepção de um processo desenfreado de 
crescimento urbano, de forma a buscar a ruptura dos limites entre área livre e área 
construída, privilegiando a passagem da massa populacional sobre a vegetação. 
Nesse sentido, as praças idealizadas por Burle Marx para o centro cívico econo-
mizam em canteiros e valorizam os desenhos do parterre, de inspiração francesa, 
executados em pedra portuguesa assentada como mosaico – com o intuito de 
garantir espaço à circulação dos habitantes (MARX; TABACOW, 2004; p. 29). 

A fluidez do paisagismo de Burle Marx coordena todo o espaço e confere leveza ao 
conjunto arquitetônico como um todo, valorizando ainda mais a dualidade entre 
os elementos racionalistas e aqueles de maior expressão dramática. Nesse senti-
do, o centro cívico andreense desvela toda a sua beleza e a sua relevância para a 
modernidade arquitetônica em São Paulo e no Brasil. 

O projeto de Rino Levi para o urbanismo do Paço Municipal de Santo André

conjuga o caráter cívico e monumental da praça superior com as 
atividades mais cotidianas desenvolvidas nos níveis inferiores. Ao 

interligá-las, propõe que a urbanidade que pretende favorecer nessa 
estrutura urbana moderna articule as esferas política, cultural e 
cotidiana da vida pública. Novamente, como na sua Brasília, Levi afirma 
que a civitas não deveria ocorrer sem uma urbs. (ANELLI, 2001; p. 231)

Dessa forma, é clara a concepção de modernidade traduzida na construção do 
conjunto. Uma modernidade arquitetônica que pretende, a exemplo de Brasília, 
refletir um projeto desenvolvimentista, representar o avanço e o progresso al-
mejados, e reforçar a ideia de construção de uma identidade. A relevância do 
Paço Municipal resta evidente, portanto, enquanto exemplar ímpar da arquitetura 
moderna brasileira. 

Os instrumentos estadual e municipal de proteção: 
descrição e análise
A relevância arquitetônica e histórica do centro cívico de Santo André, bem como 
a sua caracterização enquanto modelo de praça democrática em que se viabiliza 
a integração entre os poderes de estado e o exercício da cidadania, são retoma-
dos como algumas das justificativas apresentadas para a adoção do regime de 
proteção, nas esferas estadual e municipal. 

No âmbito estadual, o tombamento do Paço Municipal de Santo André ocorreu 
mediante a Resolução n. 15, adotada em 8 de abril de 2013[6] pela Secretaria de Es-
tado da Cultura. De acordo com a resolução, a proteção foi conferida ao conjunto 
arquitetônico em virtude de uma série de fatores. O primeiro citado é o parecer 
favorável do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT). Em seguida, mencionam-se a 
relevância da obra de Rino Levi no desenvolvimento de programas arquitetônicos 
que interagem com a paisagem, e a importância dessa obra no contexto de mod-
ernização do estado de São Paulo na segunda metade do século XX. Ainda, alude-

[6]  Resolução SC-15, de 8-4-2013. Publicada no Diário Oficial em 30-04-2013, p. 104. 
Disponível em: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/paco-municipal-de-santo-andre/ 
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se ao fato de o Paço Municipal expressar o modelo de utopia democrática da ci-
dade moderna, integrando diversos planos, praças intermediárias e edifícios em 
um projeto inteligente de aproveitamento do terreno. E por fim, reitera o caráter 
exemplar do projeto arquitetônico de Rino Levi e paisagístico de Roberto Burle 
Marx, ambos profissionais reconhecidos e consagrados no cenário da arquitetura 
e do paisagismo do século XX. 

Interessante analisar esses critérios utilizados no ato de tombamento do centro 
cívico, sob a perspectiva das dimensões de valoração do patrimônio moderno, 
conforme elucidadas por Célia Helena Castro Gonsales. De acordo com a auto-
ra, o juízo sobre determinado exemplar da arquitetura moderna percorre três di-
mensões distintas, que consistem (i) na observância dos aprioris modernos[7]; (ii) 
na compreensão da arquitetura moderna como patrimônio cultural; e (iii) na ver-
ificação da autenticidade (GONSALES, 2008; p. 3-13). No caso, o tombamento do 
conjunto do Paço Municipal de Santo André traz justificativas que refletem essas 
três dimensões de valoração. 

Primeiramente, vislumbram-se as referências aos aprioris modernos, ao se de-
stacar, no ato da Secretaria de Estado da Cultura, o programa arquitetônico in-
tegrado à paisagem, e a representação da utopia democrática na construção do 
conjunto – delineando, respectivamente, as questões de um formalismo autôno-
mo e da alusão ao espírito social e cultural da época. Em segundo lugar, revela-se 
a afirmação da arquitetura moderna como patrimônio cultural, na medida em 
que se menciona o parecer favorável do CONDEPHAAT à proteção do conjunto – 
simbolizando a legitimação, pela autoridade pública, da perspectiva do moderno 
como patrimônio a ser preservado. Por fim, também se constata a valoração pela 
dimensão da autenticidade, por meio das referências que se faz aos autores do 
projeto, enfatizando a singularidade do conjunto construído, bem como o recon-
hecimento e a consagração dos profissionais no cenário nacional.

[7]  Esses aprioris compreenderiam (i) o formalismo autônomo e auto-referenciado, (ii) a 
ruptura metodológica, (iii) a dualidade efêmero-eterno e (iv) a representação do espírito da 
época, do momento histórico da construção (GONSALES, 2008; p. 4-7).

Com base nesses motivos, a Resolução da Secretaria de Estado da Cultura define o 
escopo do tombamento. Com relação aos bens imóveis, determina-se a proteção, 
sob o regime estadual, da sede do Poder Executivo Municipal (apenas parte ex-
terna), da Câmara Legislativa (parte externa e, internamente, o espaço central da 
sala de sessão plenária), do Fórum (parte externa) e do Centro Cultural (parte ex-
terna e, internamente, o Teatro, o Auditório e o espaço de circulação, incluído o 
painel de Burle Marx). Já no que diz respeito à área livre, o tombo abrange toda 
a extensão do paisagismo de Burle Marx, contemplando as áreas recobertas por 
mosaico português (praças, rampas, escadarias e acessos públicos), bem como os 
volumes ocupados por vegetação. Cumpre ressaltar, contudo, que a Resolução 
expressamente isenta a área envoltória do centro cívico, quanto à incidência do 
regime de proteção respectivo.

O regime de tombamento estadual determina, nesse sentido, que os bens tom-
bados não podem ser destruídos, demolidos, mutilados ou alterados, nem, sem 
a prévia autorização do CONDEPHAAT, reparados, pintados ou restaurados[8], en-
fatizando-se que os respectivos bens ficam sujeitos à inspeção periódica do CON-
DEPHAAT[9]. Determina ainda que os bens tombados pertencentes ao Estado e 
aos municípios apenas poderão ser alienados ou transferidos entre as respectivas 
pessoas de direito público, comunicando-se o fato ao CONDEPHAAT[10]. 

Analisando a extensão do tombamento do Paço Municipal de Santo André sob 
a perspectiva crítica acerca da patrimonialização do moderno, alguns pontos es-
senciais devem ser mencionados. Em primeiro lugar, evidencia-se que, no que 
diz respeito aos elementos arquitetônicos, ao determinar a proteção apenas da 
fachada e da volumetria externa dos edifícios, bem como de algumas salas e lo-
cais específicos no interior destes, permite-se uma margem de flexibilidade para 
o funcionamento dos órgãos públicos neles sediados – admitindo-se eventuais re-
estruturações dos espaços internos para atender às necessidades intercorrentes, 

[8]  Decreto Estadual n. 13.426/1979. Art. 134, caput. 
[9]  Decreto Estadual n. 13.426/1979. Art. 134, §5º.
[10]  Decreto Estadual n. 13.426/1979. Art. 134, §3º.
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mas simultaneamente assegurando a preservação da concepção arquitetônica de 
Rino Levi e da produção artística de Burle Marx (no caso do painel). É inconteste, 
entretanto, que essas reestruturações ficam limitadas exclusivamente ao espaço 
já construído, já que a edificação de novos anexos, por exemplo, exigiria autor-
ização do CONDEPHAAT, nos termos do regime sucintamente apresentado acima.

Em segundo lugar, deve-se aludir ao fato de que o tombamento do paisagis-
mo e da circulação externa concebidas por Burle Marx também impõe algu-
mas restrições importantes, no que tange o urbanismo da área, de forma que 
qualquer intervenção no local exigiria a prévia autorização do CONDEPHAAT. Caso 
qualquer alteração venha a se fazer necessária, por exemplo, em virtude de algu-
ma redefinição das vias no entorno do centro cívico, ou de alguma intervenção 
que se pretende fazer sobre a própria praça, restará limitada, exigindo sempre 
a aprovação do órgão estadual. No ano em que se deu o tombamento, houve 
uma questão interessante a respeito, no que concerne a intervenção. Havia sido 
planejada a instalação, em determinado ponto da praça cívica, da obra escultural 
Monumento ao Trabalhador, de Tomie Ohtake. Entretanto, com o advento do tom-
bamento, a instalação, que estava programada para um mês posterior no mes-
mo ano, teve de ser repensada, acionando-se o CONDEPHAAT para se manifestar 
quanto ao melhor local para posicionamento da obra, sem prejudicar a paisagem 
tombada[11]. 

Além do tombamento em âmbito estadual, de 2013, o Paço Municipal de Santo 
André é também reconhecido pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André (COM-
DEPHAAPASA), embora seu processo de tombamento ainda esteja em trâmite. De 
acordo com o Plano de Preservação do Patrimônio Cultural do Município de Santo 
André, após as fases de análise do pedido de tombamento pelo corpo técnico 

[11]  Para maiores detalhes, consultar: http://www.dgabc.com.br/Noticia/435538/paco-de-
santo-andre-e-tombado

do COMDEPHAPAASA[12], de emissão do parecer pelo COMDEPHAAPASA[13] e de 
julgamento de eventual impugnação do parecer[14], no caso de se concluir pelo 
tombamento, o processo deve ser encaminhado para homologação do Prefeito[15]. 
Destarte, sendo o ato de tombamento homologado pelo chefe do Executivo, o 
COMDEPHAAPASA deve proceder à inscrição do bem no Livro do Tombo do Pat-
rimônio Cultural do Município[16]. No caso, o processo referente ao tombamento 
do centro cívico andreense situa-se justamente na fase de homologação pelo Pre-
feito[17]. 

Deve-se ressaltar, contudo, que apesar de ainda não homologado o ato formal 
de tombamento, o regime municipal já incide sobre o centro cívico, visto que, por 
força de disposição do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural do Município 
de Santo André, desde a abertura do processo de tombamento, o bem cultural 
em estudo já passa a contar com proteção provisória, não podendo ser destruído, 
demolido, mutilado, nem sofrer quaisquer intervenções, alterações ou ser remov-
ido do Município sem prévia autorização do COMDEPHAAPASA[18].

Portanto, além das restrições mencionadas acima no que diz respeito ao regime 
estadual, o Paço Municipal fica também sujeito ao órgão municipal, que também 
deverá autorizar quaisquer intervenções e/ou alterações que se pretenda realizar 
no conjunto arquitetônico e paisagístico tombado. 

[12]  Lei Municipal n. 9.071/2008. Art. 15.
[13]  Lei Municipal n. 9.071/2008. Arts. 16 a 18.
[14]  Lei Municipal n. 9.071/2008. Arts. 20 e 21.
[15]  Lei Municipal n. 9.071/2008. Art. 21, § 2º.
[16]  Lei Municipal n. 9.071/2008. Art. 22.
[17]  Em contato telefônico realizado em 23-04-2018, à sede do COMDEPHAPAASA, foi 
informado que o processo de tombamento do Paço Municipal de Santo André encontra-se 
em sua última fase, pendendo apenas a homologação do ato pelo Prefeito e a sua publicação 
no Diário Oficial.
[18]  Lei Municipal n. 9.071/2008. Art. 14, §1º.
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Análise da preservação do conjunto arquitetônico a 
partir das diretivas do ICOMOS
O ICOMOS, embasado na Carta Internacional para a Conservação e Restauro de 
Monumentos e Sítios (Carta de Veneza) de 1964, trabalha, enquanto organização 
não-governamental vinculada à UNESCO, para a preservação e proteção dos sítios 
de patrimônio cultural. Ao longo de toda a sua atuação, desenvolveu uma série de 
outras diretivas e princípios, complementares aos estabelecidos na Carta de Vene-
za, para pautar, fundamentar e direcionar o viés a ser adotado em iniciativas de 
conservação e restauro de monumentos e sítios culturais. Levando em consider-
ação essas diretivas, far-se-á, no presente capítulo, uma breve apresentação dess-
es preceitos defendidos pelo ICOMOS, bem como uma análise para verificação 
da presença destes nos instrumentos de preservação do centro cívico de Santo 
André. 

A Carta de Veneza estabelece, em seu artigo inaugural, que o conceito de mon-
umento histórico compreende não apenas bens de natureza arquitetônica, mas 
também o espaço urbano ou rural sobre o qual é encontrada a manifestação cul-
tural de uma civilização[19]. Nesse quesito, o tombamento estadual do centro cívico 
andreense é dúbio, vez que, apesar de proteger o projeto paisagístico de Burle 
Marx, sobre o qual se inserem as edificações projetadas por Rino Levi, não inclui 
o entorno do conjunto no regime de preservação. Dessa forma, não se vislumbra 
proteção completa, nos termos preconizados pela Carta, do espaço urbano no 
qual se insere o Paço Municipal de Santo André.

No que diz respeito especificamente à conservação, a Carta de Veneza alude à 
necessidade de manutenção permanente dos monumentos[20]. Nesse sentido, en-

[19]  Carta Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios (1964). 
Art. 1. 
[20]  Carta Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios (1964). 
Art. 4. 

fatiza que a conservação pode ser facilitada mediante a vinculação do respectivo 
monumento a alguma finalidade social – ressalvando, todavia, que essa destinação 
social não pode alterar a configuração e a decoração do edifício[21]. Adicionalmente, 
determina que não deve haver nova construção, demolição ou modificação que 
venha a alterar as relações de volume e cor do monumento protegido[22]. 

Quanto a esses quesitos de conservação, verifica-se sua presença no caso anal-
isado. O centro cívico de Santo André, por sua própria natureza enquanto sede 
dos poderes de Estado em nível municipal, desempenha uma importante função 
social, que assegura a sua conservação. No mais, o ato de tombamento reproduz 
o entendimento da Carta, no sentido de não permitir alterações estéticas no con-
junto arquitetônico e paisagístico protegido, bem como determina a manutenção 
permanente deste, sujeita à inspeção regular pelos órgãos de preservação do pat-
rimônio. 

Já no que tange a questão da restauração, a Carta de Veneza estabelece que é 
imprescindível um estudo aprofundado sobre o monumento, prévio a qualquer 
intervenção[23]. Isso implica, conforme entendimento expresso na doutrina mais 
atualizada, a necessidade de se empreender um restauro crítico, cuidando para 
que as obras sejam restauradas, mas mantendo os sinais da passagem do tempo, 
e permitindo a compreensão dos momentos históricos que o monumento já pres-
enciou (OKSMAN, 2017; p. 19).

Essa perspectiva crítica acerca da restauração não é prevista expressamente no 
âmbito dos regimes legais estadual e municipal de tombamento. Nesse sentido, 
trata-se de uma abordagem que deveria ser adotada no seio das deliberações do 

[21]  Carta Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios (1964). 
Art. 5.
[22]  Carta Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios (1964). 
Art. 6. 
[23]  Carta Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios (1964). 
Art. 9. 
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corpo técnico dos respectivos órgãos de preservação, quando da análise de casos 
concretos de demanda de autorização para empreender reforma ou alteração nos 
bens tombados.

Reafirmando e desenvolvendo essa perspectiva crítica acerca da conservação e da 
restauração do patrimônio arquitetônico, o ICOMOS elaborou uma Carta sobre os 
Princípios para Análise, Conservação e Restauração Estrutural do Patrimônio Ar-
quitetônico, em 2003, na qual traz uma série de recomendações. O critério central, 
que pauta todas as orientações sugeridas, reside na adoção de uma abordagem 
multidisciplinar para a conservação e a restauração do patrimônio arquitetôni-
co[24]. 

No caso analisado, os processos de tombamento do centro cívico de Santo André, 
tanto no âmbito estadual quanto municipal, não vislumbram uma abordagem de 
tal amplitude, mas sim reproduzem a lógica tradicional da conservação. Nesse 
sentido, entende-se, novamente, que essa multidisciplinaridade deveria ser adota-
da no âmbito das deliberações dos corpos técnicos dos órgãos preservacionistas, 
para dar conta de um novo modelo de conservação, coerente com a realidade e o 
tecido social contemporâneos. 

Conclusão
A análise do caso apresentado permite vislumbrar um panorama bastante inter-
essante. A constatação de que o Paço Municipal de Santo André possui relevân-
cia arquitetônica inquestionável, bem como o reconhecimento dessa importância 
pelas autoridades públicas estaduais e municipais por meio dos instrumentos de 
tombamento, revelam um cenário favorável, no que diz respeito à preservação 
do patrimônio moderno no Brasil. Por se tratar de um conjunto arquitetônico e 
paisagístico que não apenas sintetiza a estética modernista, mas também articula 
uma perspectiva de cidadania e um projeto democrático que consubstanciam o 

[24]  Carta sobre os Princípios para Análise, Conservação e Restauração Estrutural do 
Patrimônio Arquitetônico (2003). Artigo 1.1. 

pensamento da modernidade, o centro cívico andreense justifica e legitima as ini-
ciativas para a sua preservação.

Nesse sentido, os regimes de proteção incidentes, isto é, de tombamento estadual 
e municipal, revelam-se bem-sucedidos, na medida em que resguardam juridica-
mente o Paço Municipal de Santo André dos riscos de demolição, destruição e 
alteração do seu projeto. Garante-se, portanto, nos termos da Carta de Veneza 
(1964), a continuidade do bem e a permanência da sua manutenção, sob o crivo 
da inspeção das autoridades encarregadas. 

Entretanto, faz-se importante salientar que a extensão do tombamento, ao menos 
no âmbito estadual (cujo ato formal já foi celebrado e publicado no Diário Oficial), 
não é irrestrita, abrangendo apenas a fachada e volumetria externas, nos casos 
dos edifícios do Fórum e da torre do Poder Executivo. Se de uma perspectiva pu-
ramente conservacionista, essa limitação da proteção pode parecer prejudicial – 
tendo em vista a margem de abertura que oferece para eventuais reestruturações 
no âmbito interno dos edifícios –, do ponto de vista de uma abordagem crítica e 
multidisciplinar, pautada nos usos sociais do patrimônio cultural e na dimensão 
transformadora do moderno, é justamente o dinamismo propiciado por essa re-
strição de escopo que torna o regime protetivo bem-sucedido. 

Destarte, adotando-se essa abordagem de tendência crítica e multidisciplinar, 
pode-se concluir que, sob a ótica dos instrumentos adotados, o caso do Paço 
Municipal de Santo André é exemplar em sua articulação de uma política preser-
vacionista consciente, a qual garante, de um lado, a conservação de elementos 
arquitetônicos e paisagísticos modernos de vanguarda, e assegura, de outro, a 
possibilidade de reestruturações internas dos edifícios tombados, na eventuali-
dade em que se façam necessárias para atender a novas demandas atinentes ao 
uso social conferido ao patrimônio envolvido. 
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RESUMO
O estudo a seguir parte das indagações pesquisadas para a finalização do programa 
de especialização do curso da pós graduação do Unipê em Design de Arquitetura 
e Interiores, onde partimos de questionamentos sobre a acessibilidade universal 
aos edifícios histórico, realizando um recorte para novas estruturas com caráter 
removível que garantam o acesso de portadores de necessidades especiais de 
locomoção. Com essa ideia, apontamos como questões a serem trabalhadas 
dentro do Conjunto Franciscano em João Pessoa – PB, tombado em nível federal 
e chancelado pela UNESCO, as condições estruturais e de acessibilidade, sendo 
escolhida como área focal a ser trabalhada, a porta de entrada principal, que 
acessa o Galilé, com vários declives em sua extensão, desgaste este reflexo da grande 
circulação. Segundo as legislações preservacionistas brasileiras, as adaptações em 
imóveis tombados exigem restrições de modificações que são divergentes as novas 
leis de acessibilidade, o que requer um estudo aprofundado, segundo especificações 
estabelecidas ao patrimônio cultural para permanência de sua autenticidade. Porém, 
nos casos dos edifícios isolados, a resguarda será necessário através da utilização 
de artifícios visuais, auditivos ou táteis como alternativa de adaptação do edifício. A 
busca analítica deste trabalho está em discutir a falta da utilização da tecnologia/ 
estruturas atuais, gerando alternativas que visem não intervir diretamente na 
estrutura e autenticidade do bem a que se refere, como a exemplo podendo 
considerar estruturas removíveis, com soluções e materiais de baixo impacto. Com 
essa concepção o trabalho foi direcionado a buscar soluções para a questão da 
acessibilidade alinhada com a preservação do patrimônio cultural, com resultados 
eficazes, se enquadrando nas exigências impostas pelas normas de acesso universal 
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e do bem imóvel. Em 2003, foi desenvolvido a Instrução Normativa nº1, assinada 
por Maria Elisa Costa, estabelecendo diretrizes, critérios e recomendações para que 
fossem disponibilizadas as devidas condições de acessibilidade aos bens culturais 
imóveis, a fim de equiparar o acesso destes, em especial pelas pessoas que possuísse 
alguma deficiência ou de mobilidade reduzida. Para isto, o item 1.4 da Instrução 
Normativa n.º 1/2003, prevê uma aprovação por parte do IPHAN, órgão responsável 
pelo tombamento, para aqueles projetos que visarem promover acessibilidade nos 
bens culturais imóveis, a fim de garantir a preservação dos elementos de maior 
importância histórica. (IPHAN, 2003) Em 2008, ocorreu a vigência da política pública 
voltada a acessibilidade, onde foi estabelecida pela Constituição Federal, que todos 
os imóveis sejam adaptados para pessoas com deficiência, valendo para imóveis 
a serem edificados ou a adaptação daqueles existentes, além do Art. 30 Decreto 
nº 6949, propondo que seja tomada providências para assegurar a legislação 
de proteção dos direitos de propriedade intelectual, não constituindo barreiras 
excessivas ou discriminatórias que impossibilite o acesso de pessoas com deficiência 
em bens culturais. (BRASIL, 2009)

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Acessibilidade; Identidade Cultural. 

Introdução
Entre tantas barreiras a serem rompidas pelas pessoas com mobilidade reduzida, 
o presente trabalho, terá sua pesquisa direcionada para as condições encontra-
das nas edificações designadas como Patrimônio Cultural, sendo escolhido para 
a presente análise o Conjunto Franciscano, na cidade de João Pessoa-PB, abrindo 
uma discursão acerca de questões relevantes da acessibilidade, ainda pouco dis-
cutida na academia.

O Art. 30 do Decreto nº 6949, descreve aos Estados Partes, que reconhecendo 
os direitos das pessoas com deficiência na participação ativa da vida cultural, em 
igualdade com as demais pessoas, tomarão providências para que estas, possam 
ter acesso a bens culturais, com oportunidades de desenvolver e utilizar seu po-
tencial criativo, artístico e intelectual. (BRASIL, 2009)

Tal afirmação, nos faz considerar que qualquer edificação de serviços abertos ao 
público ou de uso público, devem por obrigatoriedade e em respeito a pessoas 
com limitações, possuírem acessos apropriados, para que todos venham a aden-
trar as edificações, de maneira segura. 

A acessibilidade por sua vez, vem para identificar e eliminar obstáculos e barreiras 
que por ventura possam aparecer durante o trajeto realizado com ou sem ajuda 
de aparelho específico, como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, ou 
qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais, atendendo 
em todos os casos as diretrizes exigidas pela NBR 9050, onde a mesma visa:

Proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e 
segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e 
elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente 
de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. (NBR 9050, 
2015, p.01)
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Qualquer diagnóstico, seja físico ou cognitivo, reconhecido pela medicina, sejam 
temporários ou permanentes, possuem o valor de antiguidade registrado na 
história da humanidade (SILVA, 1987, p. 21), o que irá diferenciar, será a forma 
como se vê o indivíduo, sendo através dos valores, sociais, morais, filosóficos, ét-
nicos e religiosos, adotadas pelas diferentes culturas em diferentes momentos 
históricos. 

Mobilidade Reduzida do Usuário

Acesso Universal da Edificação Histórica
No que se tratar da história, as pessoas com deficiência física, auditiva ou visual, 
apresentará diversos contextos de abordagem, seja por historiadores, sociólogo, 
antropólogo, psicólogo e psiquiatras, em diferentes períodos e sociedades.

Oscar Luiz Ferreira, doutor em Arquitetura e Urbanismo e pesquisador das temáti-
cas: Técnica e Tecnologia da Construção e Patrimônio Cultural e Acessibilidade, 
aponta no contexto histórico a predominância da exclusão e descriminação social, 
incluindo por parte da própria família, onde apontavam a deficiência como sendo 
um castigo, e a tornavam merecedora da morte ou abandono, para que desta for-
ma, eliminasse os sinais de má sorte e maldição. (FERREIRA, 2011, p. 86)

No Decreto nº 3298/99 – Lei 7853/89, deficiência vem ser “toda perda ou anor-
malidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 
gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão consider-
ado normal para o ser humano”. (BRASIL, 1999, p.01) Pode ser de carácter perma-
nente, quando ocorreu a estabilização, ou a incapacidade, que gera uma redução 
efetiva e acentuada da capacidade de locomoção, sendo necessário o auxílio por 
equipamentos, adaptações para que possa desempenhar funções ou atividade.

Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com alguma deficiên-
cia, dentre os quais cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais 

consideráveis. (SEDPcD, 2012, p. 11) No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2012), 45.606.048 brasileiros, 23,9% da população[1] 
total, têm algum tipo de deficiência – visual, auditiva, motora e mental ou intelec-
tual.  A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da pop-
ulação brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7% 
da população, seguida da deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência mental 
ou intelectual, em 1,40%.

Após a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência- CDPD, a defi-
ciência passou a ser incorporada aos direitos humanos, onde passam a ser vistos 
não só pela característica de seu corpo, mas como portadores de deficiência per-
ante a sociedade, tornando necessário o cumprimento de seus direitos e deveres, 
afim de inclui-los efetivamente no meio social.

O ambiente que não possui acessibilidade universal, gera um processo de ex-
clusão, a partir do momento que apresenta barreiras que impossibilitem a partic-
ipações efetivas de seus frequentadores, utilizando legislações, políticas públicas, 
edificações ou de uso da tecnologia, como solução eficaz, uma vez que permita 
que gerem por exemplo: acessibilidade de edificações e do transporte; sinalização 
para beneficiar portadores de deficiências sensoriais, entre diversos benefícios. 

A acessibilidade segundo o Art. 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência trata da 
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
dos espaços, equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, da infor-
mação, bem como outros serviços e instalações, de uso público ou privadas e 
coletivo, tanto na zona urbana como rural. (BRASIL 2013).

Atualmente no Brasil, a norma relativa a acessibilidade, é a ABNT- NBR 9050 1985/ 
atualizada em 2015, visando ressaltar critérios de sinalização, ergonomia para mo-
biliários e intervenções em bens tombados pelo patrimônio cultural.

[1]  IBGE, 2012. População do Brasil de 193.946.886 habitantes.
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Referente ao Bem Tombado, a NBR 9050, estabelece que:

“10.2.1 Todos os projetos de adaptação para acessibilidade de bens 
tombados devem obedecer às condições descritas nesta Norma, 
compatibilizando soluções com os critérios estabelecidos por órgãos 
legisladores, e sempre garantindo os conceitos de acessibilidade.” (NBR 
9050, 2015, p. 122)

Entretanto, deve haver em caso de locais inacessíveis ou de visitação restrita, a 
necessidade de possibilitar aos visitantes outras formas de acesso as informações 
do patrimônio, comunicando com antecedência tais medidas. 

Preservação Cultural
Ferreira e Máximo (2012), conceituam o patrimônio cultural como:

Uma construção social fundamentada nos valores que lhes são 
atribuídos em diversos momentos de sua existência. Sua conservação 
está estritamente relacionada à preservação destes mesmos valores, 
quase que em uma relação tautológica. (Ferreira e Máximo, 2012, p. 4)

O termo patrimônio histórico e artístico nacional, citado no Decreto Lei nº 25 de 
30 de Novembro de 1937, como sendo “o conjunto de bens móveis e imóveis no 
país” (BRASIL, 1937), obteve sua nominação substituída pelo Patrimônio Cultur-
al Brasileiro, na Constituição Federal de 1988 em seu Artigo número 216, recon-
hecendo a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além de 
outras formas de preservação fora tombamento, como o Registro e o Inventário. 
(CF, 1988, p.223) 

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN denomina os bens 
culturais de natureza material e imaterial, respectivamente, como: aquele com-
posto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, con-
forme os quatro Livros do Tombo, e aquelas práticas e domínios da vida social 

transmitido de geração a geração, gerando um sentimento de identidade e con-
tinuidade. (IPHAN, 2014) 

O Tombamento é um dos instrumentos mais antigo de proteção e reconhecimen-
to do patrimônio cultural, que impede sua destruição e mutilação, tendo sua ex-
istência e característica, preservado por gerações presente e futuras.

No processo de tombamento no ano de 1938 do Conjunto Franciscano, situada na 
cidade de João Pessoa – PB, houve preocupação por parte do SPHAN, em relação 
as situações considerada ruinas do piso e de parte do teto. A mesma em seguida, 
encarregado pelos modernistas, inicia a substituição das taboas e tijolos existente 
no piso e da reforma do teto. O processo de intervenção ocorre também no adro, 
quando substituem o piso antes de tijolos cerâmicos, pelo lajeado de pedra cal-
cários, forrando todo o espaço frontal da igreja.

Até a atualidade, questionamento são levantados a cerva do processo de inter-
venção realizado pelos intelectuais no Conjunto Franciscano, que acabou gerando 
uma obra de inovação ao invés de uma restauração, alterando em sua edificação 
muitos elementos construtivos primários e então apagados. Como exemplo, te-
mos os nichos nas paredes laterais do átrio, que possuem seus azulejos figurati-
vos sobre fundo branco recobertos por espessa camada de cal, apontada pelos 
restauradores atuais, como tomada de ocasião das obras de 1941. (Fonte: GRAU, 
2016)

Não se considera o patrimônio cultural, como um imóvel intocável ou não su-
jeito a intervenções, ao contrário, o mesmo necessita sim com o passar do tempo, 
de adaptações, nesse caso, com foco direcionado a estrutura arquitetônica, por 
estar expostas a ações do tempo, vulneráveis as condições ambientais. Além de 
questões básicas da necessidade de intervenções, podemos considerar o fato de 
necessidades contemporânea da sociedade em relação aos seu acesso.

As Cartas Patrimoniais, em um total de mais de 40 cartas (IPHAN, 2015), se trat-
am documentos produzidos em debates de âmbito mundial, por especialistas e 
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órgãos relacionados ao patrimônio, apresentando conceitos e diretrizes propos-
tas para conservação, manutenção, restauro e preservação dos bens, seja artísti-
co, histórico ou cultural, utilizado como referências por diversos países até hoje.

Entre os exemplos podemos citar, a Carta de Atenas (1931/1933), Recomendação 
de Paris (1972) e Carta da Nara (1994), todas com proposito de conservação do 
patrimônio, visto que ocorrendo a degradação de forma natural ou das destruição 
causadas pela vida social e econômica, o edifício que recebe a intervenção, precisa 
do respeito pela obra histórica existente, afim de manter a essência e autentici-
dade do edifício.

Diante disso, vale levantar o questionamento acerca da execução de tais ativi-
dades que visem a preservação e permanência dos valores culturais, tanto por 
parte inicialmente dos órgãos, com medidas e incentivos preventivos, quanto em 
segundo momento pela população, que acaba contribuindo com os efeitos soci-
ais, com a degradação da diversidade cultural e patrimonial encontrados.

Conjunto Franciscano
A terceira cidade mais antiga do país, João Pessoa, chamada inicialmente de Nossa 
Senhora das Neves, conta com uma quantidade de monumentos culturais, pais-
agísticos e artísticos muito grande e importante, apesar de alguns já terem desa-
parecidos, devido a urbanização da cidade. Esta área, é conhecida como “Centro 
Histórico”, protegida pelo Governo Estadual, e sua área delimitada pelo Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP.

Reconhecido como patrimônio nacional Brasileiro desde 2009, o Centro Histórico 
de João Pessoa, possui 37 hectares de área, contendo 502 edificações tombados 
nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Considerado o principal acervo arquitetônico da Paraíba e um dos maiores e mais 
importantes sítios históricos do Brasil, recebe por mês milhares de pessoas, entre 
frequentadores da cidade e turistas. (IPHAN, 2008)

Situado na parte mais norte da Rua Duque de Caxias, o monumento em estudo, 
Igreja de São Francisco e o Convento Santo Antônio, possui seu acesso pela Rua 
Acadêmico Aloysio Sobreira (antiga rua) hoje seu nome é Dom Ulrico, vindo da 
praça Dom Adauto. O adro da Igreja, pode acessar pela ladeira de São Francisco, 
próximo ao antigo Colégio das Neves e Casa da Pólvora.

A construção da mesma, iniciou em 1585 (Burity, 1984 pg 26), logo um pouco após 
sua fundação em agosto de 1585 (Melo 2002.p. 29). De imediato foi construído 
apenas uma habitação para 12 frades e para funcionamento dos cultos, ficando 
pronto em meados de 1591, dando suporte aos franciscanos que aqui estavam. 
(Barbosa, 1994; p. 30-31). 

Foi interrompida, tendo suas obras paradas durante o período de invasão dos 
holandeses na Capitania da Parayba, em que estes tomaram o convento e o 
transformaram em quartel general e residência para o governador holandês, que 
durou de 1634 a 1655. As obras continuaram após os portugueses retomarem a 
capitania, com muito apoio do Frei Manuel dos Martírios, arrastando esta con-
strução por mais 123 anos, quando em 1779 ocorreu a finalização da fachada da 
igreja. (Burity, 1984; p. 42)

Para chegar até como se encontra hoje, as construções da Igreja levaram cerca de 
200 anos aproximadamente.

Teve várias utilizações ao longo de sua construção, sendo além de convento e 
seminário, a casa dos exercícios onde realizavam um momento de silêncio; virgília; 
seminários para pessoas serem enterradas. Ainda existia uma curiosidade que 
cercava o local, referente a uma possível passagem, que teria sido construída pe-
los holandeses, para possibilitar sua fuga para Cabedelo, o que não passava de 
lenda.
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Figura 1: Conjunto São Francisco - PB

Fonte: Raissa Rodrigues/ Março de 2017

Desde meados de 1979, a igreja e convento foram transformados em um museu 
de arte sacra barroca, moderna e popular, aberto à visitação, no qual atualmente 
utilizado pela população para casamentos e eventos de grupos religiosos.  

Segundos dados expostos pelo IPHAN, o monumento possuiu dois tombamentos: 
a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, teve seu tombamento em maio de 
1938; já o Convento e Igreja de Santo Antônio e Casa de Oração e Claustro da Or-
dem Terceira de São Francisco (conjunto Arquitetônico), outubro de 1952. (IPHAN, 
2015)

A Capela Dourada, a Casa de Oração, o claustro, a fonte e a sacristia, os painéis de 
azulejos da nave e o altar-mor, surge na primeira metade do século XVIII, já a atual 
frontaria, torre-sineira, o adro e o cruzeiro, são da segunda metade do século.

Com edifício em dois pisos, possui sua arquitetura e decoração com predominân-
cia o estilo barroco, além da existência do rococó, e até traços brasileiro e nordes-

tino, este último também presente na arte sagra, com a representação da nossa 
realidade tropical, da região como o caju. (Burity, 1984; p. 68-71)

Foi reaberto em 1990, após elaboração de um plano de revitalização de uso, 
adaptando espaços para exposição, bibliotecas e arquivos, além de apoio para 
atendimento e comodidade do público, completando o conjunto com um jardim 
botânico.

Uma de suas intervenções ocorreu em 2006, quanto o Iphan, através da 20ª Super-
intendência Regional, contratou os serviços da empresa GRAU, para a realização 
da restauração do acervo azulejar do Conjunto Franciscano em 11 locais.

Era imprescindível a mínima intervenção possível, e a não remoção das peças do 
conjunto azulejar para tratamento, procurando a estabilidade da obra de arte, 
considerada a precária conservação das peças. 

Caracterização do Objeto
Para a avaliação da área estudada, o método compreendeu nas referências teóri-
cas após definição da temática a ser estudada, seguida de um levantamento in 
loco, de forma a conhecer o espaço, identificando de início barreiras, seja ela físi-
ca ou de comunicação, encontradas por portadores de alguma deficiência, e um 
segundo momento, uma análise técnica aprofundada do espaço, de forma mais 
pontual. 

Em ambas, a análise da edificação, em sua atual situação, ocorreu desde seu aces-
so externo, até suas instalações internas, buscando artifícios que pudessem nos 
possibilitar um levantamento acerca da acessibilidade presente no espaço, em 
todo o percurso realizado pelo visitante no patrimônio. 

Tais visitas, ocorreram no turno da manhã ao Centro Cultural de São Francisco, 
localizado no centro histórico da cidade de João Pessoa-PB, contando apenas no 
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primeiro momento com o auxílio da guia Jéssica, que nos apresentou o contexto 
histórico a respeito do patrimônio, desde sua inauguração até os dias de hoje. 

Autorizado pelo próprio centro, tudo foi registrado por fotografias, de forma 
cronológica aos espaços percorridos, exceto na sala que possui imagens religiosas, 
alegando que tal restrição é uma medida de segurança das peças que ali estão.

Para um melhor diagnóstico sobre a área estudada, deixamos a guia com liber-
dade para nos levar a exatamente o mesmo percurso que um visitante faria, e 
passasse as mesmas informações como de costume, já que só assim, poderíamos 
vivenciar de fato a visita. 

Um outro acesso, que se dá pela Rua Gama Rosa (Figura 6), não está sendo per-
mitido a chegada dos visitantes até lá, medida tomada pela administração, afim de 
evitar a dispersão dos visitantes, provocando possíveis incidentes, porém, em caso 
de necessidade, a passagem pode ser aberta para tráfego de carros.

Antes de realizar o início da primeira visita, surgiu um questionamento para a 
guia turística do local, acerca da forma pela qual a acessibilidade motora estava 
sendo realizada no centro da cidade e se havia previsão de alternativas para sanar 
possíveis dificuldades apresentadas na locomoção e comunicação de pedestres 
e usuários de cadeiras de rodas, com baixa ou nenhuma visão, ou com perda 
total ou parcial da audição, assim fomos informados que não dispõem de arti-
fícios técnicos para tal situação, e que até o momento o improviso  como melhor 
solução.

Na segunda visita, houve um olhar mais técnico, pois foram utilizados equipamen-
tos para auxiliar no levantamento arquitetônico, croquis e anotações, necessárias 
à avaliação do ambiente construída, ressaltar que houve a necessidade constante 
de consultar a NBR 9050:2015 para auxiliar no enquadramento da adaptação do 
edifício e garantia da preservação do bem tombado para o acesso do público.

A visita técnica foi primordial para escolha dos ambientes do conjunto os quais 
foram analisados neste estudo, sendo possível captar a partir dos próprios usuári-
os, as necessidades e dificuldades existentes no trajeto, além de identificar as in-
acessibilidade e as possíveis alternativas de proporcionar melhor acesso, no total 
foram cinco ambientes encolhidos para analisar; entrada, escadas, rampas, pisos 
e passagens.

Por fim, a partir das análises de dados que foram coletados e a leitura dos decre-
tos, instruções normativas e materiais balizadores para trabalhar o patrimônio 
cultural, sem que se perca sua autenticidade, e justificativa para possíveis soluções 
dentro do roteiro público turístico do conjunto franciscano. 

Avaliação do Espaço
O intuído das visitas técnicas estavam focadas em analisar a acessibilidade física 
do espaço, e de forma que fosse vivenciado todo o percurso realizado pelos visi-
tantes.

A principal via de acesso ao Centro Cultural de São Francisco, possui fluxo medi-
ano tanto para pedestres como para carros e nas intermediações existem colé-
gios, faculdades, outros bens tombados pelo patrimônio cultural de visitação que 
exigem um caminho retilíneo e de fácil fluidez ao pedestre pela quantidade de 
pessoas que utilizam a área.

Não identificamos nenhuma faixa de pedestre que dê suporte as rampas exis-
tente na calçada de acesso ao centro cultural, sendo contabilizadas no total de 
quatro acessos. Em dois acessos foram identificados a faixa tátil de alerta, para a 
orientação e identificação de sua presença aos deficientes visuais, mas constata-
mos o estado de manutenção degradado destes equipamentos além do acumulo 
de água.
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Uma leve inclinação no percurso feito até o primeiro lance de escada, faz necessário 
um maior cuidado para que não se perca o controle de velocidade em uma cadeira 
de rodas por exemplo, além de piso inapropriado.

Os dois lances de escada, com piso entre 0,485m e 0,510m, e espelho de 0,215m e 
0,230m, e sem a presença de corrimãos em sua extensão, foge do que a NBR 9077 
e a NBR 9050 propõe como parâmetros, sendo dimensionamento de degraus com 
pisos 0,28m ≤ p ≤ 0,32m e espelhos 0,16m ≤ e ≤ 0,18m. (2001, p. 09; 2004, p. 61) 

Este vai ser o primeiro obstáculo mais evidente da acessibilidade no acesso, não 
disponibilizando nenhuma outra forma de vencer os lances de escada, com ram-
pas ou corrimão mesmo que provisório ou removíveis, ou uma outra forma que 
não interfira no bem tombado, exceto o acesso pela Rua Gama Rosa, já mencio-
nado anteriormente.

Figura 2: Acesso externo do Conjunto Franciscano

Fonte: Raissa Rodrigues/ Março de 2017

A entrada principal, que acessa o Galilé, feito de pedra calcária, aparece atual-
mente bem desgastado, com vários declives em sua extensão, reflexo da grande 
circulação de pessoas utilizando da mesma entrada, a vários anos. 

É no Gairé, onde está fixado 5 totens, expondo de maneira escrita e visual, um 
o contexto histórico do Conjunto Franciscano. Tal meio, acaba por prejudicar ou 
beneficiar grupos diversos de visitantes, a exemplo das pessoas com deficiência 
auditiva, utilizando a imagem verbal e escrita, as pessoas com deficiência visual, 
necessitando de linguagem oral ou a escrita Braille, e o público com deficiência 
auditiva e visual, que usufrui de todas essas formas de comunicação.



5238 5239

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Na portaria, o degrau foi solucionado temporariamente e parcialmente, com a in-
stalação de uma rampa, estruturada de madeira e piso emborrachado antiderra-
pante. Pode considerar sua estabilidade bastante duvidosa, passando insegurança 
em seu uso, ausência de corrimão, além da estrutura divergente das dimensões 
exigidas para rampas de acesso.

Figura 3: Acessos internos

Fonte: Raissa Rodrigues / Março de 2017

A existência de degraus no Centro São Francisco é vasta, desde a porta principal, 
até as escadas para acessar outros pavimentos, fato este, que pôde ser presen-
ciado em segunda visita ao Conjunto, onde acompanhando um grupo de turistas, 
com cerca de 95% idosos, com idade média de 60 anos, ficou evidente a dificul-

dade que esta parcela de visitante possuem ao enfrentar certas barreiras encon-
tradas na edificação, em especial as duas escadas para o piso superior. 

No banheiro, porta possui vão de 1.20cm, onde a NBR 9050 exigi o mínimo de 
90cm. Esta mesma dimensão se repete na rampa que dá acessos aos espaços 
privativos com os acentos sanitários e a bancada da pia, tanto no wc feminino 
quanto no wc masculino. 

O espaço interno que está localizado o vaso, está fora do que se determina a 
área mínimas para acesso de cadeira de roda, onde atualmente, segundo última 
atualização da NBR 9050 em 2015, pede as medidas de 2,10ccmx 1,50cm, espaço 
suficiente para a locomoção na área.

No geral, foi notável observar as superfícies irregulares e com desníveis, com a 
presença de diversos tipos de pavimento, tanto no adro como nas instalações in-
ternas do Centro Cultural. Balcão da recepção não adaptados, falta de treinamen-
to específicos dos guias para atendimento dos visitantes, com a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS e outros procedimentos para atendimento de pessoas com 
alguma deficiência ou restrição, onde é indispensável uma solução paliativa. 

Inserção da Acessibilidade
Após toda avaliação e classificação dos espaços, levando em consideração exigên-
cias, leis e decretos, sempre considerando a acessibilidade uma chave de aces-
so para todos os públicos, independentemente de sua situação física ou mental, 
sugerimos na porta principal do conjunto, interligando até a porta para a recepção, 
uma rampa de acesso. 

Sua estrutura seria composta por chapa de aço xadrez, ideal para utilização 
em rampas, plataformas de transporte e escadas, com espessura de 3.04mm e 
peso de 26 kg/m². Como já mencionado, toda e qualquer intervenção realizada 
em patrimônios culturais, devem por leis, não intervir na estrutura original, dan-
do preferência por estruturas removíveis, para soluções paliativas. Com isso, é 
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proposto o uso de tiras de borracha de pneus, fazendo o uso da sustentabilidade 
para meios de custo, evitando impactos da chapa de aço no piso do Conjunto, e 
com isso não causar quebra ou danos.

O corrimão em toda extensão da rampa, seria presente em apenas um lado, onde 
tanto esta, como a estrutura por completo seriam removíveis, para melhor ar-
mazenamento, após seu uso, não sendo necessário nenhuma fixação para sua 
instalação.

 Utilizando o programa Sketchup, reproduzimos de maneira utópica, o espaço que 
está sendo proposto o recurso, para uma melhor visualização e demonstração. 
Para tal produção, medidas retiradas nos dias da visita foram utilizadas, como dos 
dois degraus, com altura de 22cm em ambos, o que segundo a NBR 9050 (2015), 
resultaria em uma rampa com extensão de 2.75m, com inclinação de 8%.

Fórmula para rampa:

I = h x 100/c sendo i = percentual de inclinação (%); h = altura a vencer (em metros); 
C = comprimento da projeção horizontal da rampa (em metros) (ABNT NBR 9050)

Como proposta resultamos em:

Figura 4: Rampa interligando entrada principal a porta da recepção

Fonte: Maquete eletrônica modelada pela autora em dez/2017

Considerações Finais
Este trabalho, desde o princípio, foi direcionado em dois pontos: preservação e 
acessibilidade, com objetivo de analisar, avaliar, todo universo que cerca essas 
duas vertentes. Para isso, foi preciso um maior conhecimento do contexto tanto 
do que se tratava o patrimônio, quando a que se referia a acessibilidade, afim de 
chegar em um ponto em comum entre eles, fazendo uso de forma harmônica de 
seus conceitos em um único espaço, neste caso o Conjunto São Francisco – PB. 

A tarefa principal ao se tratar da preservação do património, é a da recriação e res-
significação da memória, reforçando a necessidade da participação da sociedade 
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nesta tarefa de preservação, sendo estas guardiã dos valores, em que necessita do 
conhecimento de seu patrimônio e dos meios da preservação.

Sabemos que esta realidade infelizmente ainda está longe de ser presenciada em 
nosso cotidiano, já que o que se enxerga em nosso patrimônios culturais, é a de-
gradação e esquecimento de uma história que deveria ser carregada conosco des-
de sempre, já que a todo instante ela pertence a nos, sociedade como um todo, 
pertencentes de uma cultura. Faz necessário a todo instante uma conscientização 
em vários aspectos, e em ambos os lados, população e órgãos responsáveis.

A pesquisa aqui realizada, buscou o equilíbrio entre a preservação e o direito da 
sociedade de usufruir destes espaços de forma saudável e acessível, algo que esta 
acobertado por leis e decretos aqui exposto em trabalho, fazendo com que sinta 
a necessidade de aplicar tais ensinamentos nos nossos bens. É a partir de então, 
que a acessibilidade e o bem tombado, devem ser trabalhado de forma a se obter 
resultados eficazes e preservadores, proposto aqui então a tecnologia como alia-
do para tal objetivo. 

O resultado, por tanto, se tratou na identificação de vários espaços inacessíveis 
ao usuário, em especial aos de mobilidade reduzida, com deficiência na visão ou 
audição. Com ela, obteve como proposta, a de sanar a necessidade de acesso 
saudável em um dos trechos, que se trata da porta da entrada principal até a porta 
da recepção, utilizando de rampa e corrimão, vencendo dois degraus que existiam 
no percurso, ocasionando a quebra de duas barreiras, de forma aceitável, já que a 
estrutura em nada afeta estruturalmente a edificação, e quanto ao visual, procu-
rou o mais discreto possível, que não interfere em sua arquitetura.

Vale salientar, que todos os dados e resultados aqui apresentados, se tratam de 
uma pequena parte de um universo que norteai tais vertentes, acessibilidade e 
patrimônio cultura, devendo portanto, dar continuidade nas temáticas, afim de 
colocar em prática tudo aquilo que rege nossos direitos e deveres, deixando para 
próximas pesquisas, a tarefa de aprimorar os estudos, e expectamos alcançar des-
fechos notáveis para sociedade.
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RESUMO
A Injó Layó, omo ti efon farayó é um trecho de um dos orikis mais tradicionais do 
candomblé da Nação Efon, e significa Dance para a felicidade, os filhos de Efon 
nasceram para a felicidade. O candomblé é uma religião que tem em sua liturgia 
a música e a dança, e não é diferente com a nação Efon, sobre a qual ainda não 
há muita bibliografia ou registros audiovisuais que possibilitem a preservação de 
suas práticas rituais, tradições e manifestações artísticas. Assim sendo, este projeto 
tem por objetivo a preservação da memória Efon no Brasil, especialmente aquela 
relacionada ao Asé Pantanal, hoje a sua mais antiga casa, localizada em Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica 
a fim de verificar o que já foi produzido sobre a Nação Efon; entrevistas com a 
ialorixás responsável pelo terreiro; e o levantamento da legislação vigente a fim de 
encontrar caminhos que contribuam para o cumprimento da lei e a salvaguarda 
do patrimônio material e imaterial relacionado aos povos tradicionais de matriz 
africana.

Palavras-chave: Nação Efon. Candomblé. Patrimônio cultural. Asé Pantanal. Povos 
tradicionais de matriz africana.
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1. INTRODUÇÃO
O candomblé é uma tradição cultural afro-brasileira. Decorre da brutal diáspora 
africana, movimento migratório forçado que retirou d’África milhões de negros 
escravizados para trabalharem, principalmente, no Novo Mundo. O Brasil tem a 
maior população negra fora da África, com 104.267.000 pretos e pardos, 52,96% 
do total (IBGE, 2012: 46). Contudo, proporcionalmente, outros países apresentam 
taxas maiores de população negra, como o Haiti, com 95% da população, e a Ja-
maica, com 92%. Os Estados Unidos contam com aproximadamente 41 milhões 
de negros, que contabilizam apenas 13% do contingente populacional (ICD, 2014).

Esses escravos não foram retirados de uma mesma e única região. Entre as princi-
pais regiões fornecedoras desta mercadoria preciosa para os europeus, estavam o 
que chamamos hoje de Moçambique, Angola, Nigéria, Benin e Togo, cujos nomes 
não dão conta da enorme diversidade étnica e cultural existente em seus territóri-
os. Estas identidades foram, inclusive, forjadas por generalizações do europeu so-
bre as culturas dos diversos grupos étnicos africanos, como menciona Pierre Verg-
er (2002) a respeito dos iorubás, cuja terra, Yorubaland, abarca territórios entre os 
contemporâneos Estados da Nigéria e de Benin. Nas palavras de Verger (ibid.: 15):

[...] ‘Iorubá é a denominação geral de um grande país, com cinco 
regiões: Oyó, Egbwa, Ibarupa, Ijebu e Ijexá’. Eram mais de cinco divisões, 
porém ‘havia interesse, por parte dos missionários, em não fracionar 
as publicações (da Bíblia em particular) destinadas a sustentar seus 
esforços de evangelização em tantas designações de uma mesma língua. 
Pareceu mais acertado reunir o conjunto sob o nome de ‘iorubá’, dado 
pelos haussa, unicamente ao povo de Oyó. A administração colonial 
britânica também achava vantajoso adotar este termo como um 
símbolo de reconciliação das diversas nações, outrora reunidas sob o 
comando de Aláàfin Òyó, todas elas falando o iorubá, e que se bateram 
em conflitos intertribais. Apesar desse esforço de unificação, algumas 
vezes subsistiram grandes diferenças dialetais [...], assim como um 
orgulho das origens e tradições acompanhado de certa desconfiança, 
ou mesmo desprezo recíproco, que o tempo não conseguiu extinguir 

completamente, pois cada um desses grupos prefere ser Egbá, Ifé, Ijebu 
ou Ijexá a ser Iorubá.

Essas diferenças não se perderam na diáspora, tanto que, nas tradições religio-
sas afro-brasileiras, como o Asé, estas identidades estão presentes nas referências 
aos cultos aqui reformulados e reconhecidos como nação Jeje, nação Ketu, nação 
Angola e nação Efon, entre outras. Deve-se lembrar que essa multiplicidade de 
nações implica ritos, divindades e cantos com especificidades, uma vez que es-
tão impregnados de suas origens; ainda que as tradições dialoguem entre si, os 
saberes e os fazeres manifestam-se de acordo com cada tradição, alertando que 
algumas nações, como a Efon, são muito pouco estudadas no Brasil, o que traz 
dificuldades já no levantamento de questões acerca de sua origem. 

2. ORIGENS DA NAÇÃO EFON, SUA MITOLOGIA E SUA 
TRAJETÓRIA NO BRASIL
A Injó Layó, omo ti efon farayó é um trecho de um dos orikis mais tradicionais do 
candomblé da Nação Efon, e significa Dance para a felicidade, os filhos de Efon na-
sceram para a felicidade. O candomblé é uma religião que tem em sua liturgia a 
música e a dança, e não é diferente com a nação Efon, sobre a qual ainda não 
há muita bibliografia ou registros audiovisuais que possibilitem a preservação de 
suas práticas rituais, tradições e manifestações artísticas. Efon, conforme registro 
oral da Yalorisa Maria de Sangô (ANJOS, 2014), refere-se à “ilha de Efon”, segundo a 
tradição oral contada por seu avô carnal e babalorisá Cristóvão de Ogun. Podería-
mos, nesse caso, atermo-nos à simbologia da ilha (CHASSEGUET-SMIRGEL, 1991), 
talvez uma forma de enfatizar as distinções inter-étnicas existentes na África e 
reproduzidas no Brasil.

De todo modo, ao buscarmos outras fontes de informação, encontramos, por in-
termédio do software Google Earth, que há, aparentemente, duas cidades com 
nomes e grafias muito próximas, como mostra a figura 1 (GOOGLE EARTH; DIG-
ITAL GLOBE, 2014), à direita: Efon Alaaye, em Ekiti, e Effon Alaiye, em Osun, dois 
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Estados limítrofes da Nigéria, cuja divisão política está à esquerda da mesma fig-
ura (NGEX, 2013). Há um mapa do Estado de Ekiti (EKITI.COM, 2001-18) que utili-
za a grafia constante da cidade de Osun. Daremos preferência neste trabalho à 
grafia Efon Alaaye, uma vez que encontramos registros de trabalhos de diversas 
áreas com esta grafia, inclusive naqueles que tratam da cultura e da origem da 
cidade-reino (FOLARIN, OLADOSU, BABA, 2012 [Teologia Cristã]; BAMGBOYE, 2008 
[Saúde]; ADEOTI, 2013; ADEOTI, 2014; ADEOTI & ADEYERI, 2013; OLUMIDE LUCAS, 
1942 [Religião e História]). Nas obras que nos interessam diretamente, destaca-se 
Adeoti (2013: 177), que afirma ser evidente 

Figura 1: Divisão administrativa da Nigéria e Effon Alaiye/ Efon Alaaye. Na imagem de satélite, 

a linha amarela corresponde a rodovias e a linha cinza aos limites entre os Estados de Osun, à 

esquerda, e Ekiti, à direita.

Fonte: NGEX, 2013; GOOGLE EARTH, DIGITAL GLOBE, 2014.

[...] que Efon Alaaye é um dos mais antigos reinos iorubás cuja origem 
remonta a Ile-Ifé, berço da civilização iorubá. Como a maioria das 
comunidades iorubás, a cidade não foi poupada pelas guerras intestinas 
entre grupos rivais do século XIX, das quais emergiu uma combalida mas 
unida, forte e indivisível unidade política. 

Isso nos faz atentar para o fato de Efon ser reconhecido como pertencente ao gru-
po iorubá, o que exige uma diferenciação entre Efon, o reino iorubá, e Fon, grupo 

étnico geograficamente próximo e que, portanto, não pertence ao grupo iorubá. 
Biodun Adediran (1994), ao apresentar um mapa da região ocidental da Iorubal-
ândia, do ano de 1889, mostra que fon é um grupo étnico que não se insere no 
grupo iorubá. Os fon são um dos grupos étnicos identificados à nação jeje. Matory 
(2005: 23) lembra que,

[...] na Bahia, a nação Jeje (cujo culto aos voduns a identifica aos 
falantes de Ewè, Gèn, Ajá, e Fon vizinhos à Iorubalândia) é intimamente 
associada à nação Quêto/Nagô. Os protocolos rituais, as músicas e a 
língua ritual das nações Jeje e Quêto/Nagô estão tão profundamente 
intrincadas uma na outra que etnógrafos locais as descrevem como 
complexo ritual ‘Jeje-Nagô”.

Renato da Silveira (2010: 458-62) o corrobora, ao assegurar que o primeiro terreiro 
baiano de ketu sofreu muitas influências das tradições do grupo fon, especial-
mente na língua. Outras influências apontadas pelo autor são as dos iorubá-tapá, 
dos aon efan e dos ijexá. Interessa-nos pesquisar e tentar resgatar algumas des-
sas influências da nação Efon e do seu desenvolvimento em solo brasileiro. Ainda 
de acordo com Silveira (ibid., 590),

[...] [s]egundo explicação do linguista Ayoh’Omidire[,] em comunicação 
pessoal, Efọn é pronunciado com um som nasal semelhante à prinúncia 
francesa do termo vent, podendo ser transcrito tanto como Efon 
quanto como Efan, que terminou sendo a opção baiana. [...] Para Tio 
Agnelo, Efan, mais que uma cidade, é uma “filosofia do culto, como tem 
nagô, ijexá etc.” Já encontrei também as variações Èfon e Effọn. Verger 
identifica Oxalufã como sendo originário da cidade de Ifón, mais ao 
norte, às margens do rio Erinlé (SILVEIRA, 2010: 590)

Citar esta nota de rodapé faz-se necessária porque Renato Silveira (ibid., 470) afir-
ma que “Oxalufã (Òrì‐á Olúfọn), como seu nome indica, é o patrono da cidade de 
Efan (Efọn)”. Além disso, cita ainda que Air José, do candomblé Ilê Odô Ogê, asse-
gura que “o culto baiano de Oxaguiã também veio da cidade de Efan”; já na tradicio-
nalíssima Casa Branca, o “Elemaxó Agnelo, sacerdote supremo do culto de Oxaguiã” 
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neste axé, garante que “a mãe da famosa Tia Massi era ‘aon Efan’, ‘do povo de Efan’”. 
Ainda segundo este autor (ibid., 470-1),

[...] [a]inda existem na Grande Salvador uns poucos candomblés de 
Efan, além do Ilê Odô Ogê, o Nilê Axé Funfunkê, fundado em 1954, o 
Ilê Iyá Omi Efan, fundado em 1977, além de outros de fundação mais 
recente, como o Ilê Axé Babá Olufan e o Ilê Axé Tomin Efan. A partir de 
Artur Ramos, a nação efan tem sido confundida com a nação fon, mas 
a cidade de ‘Efan’ é, na realidade, a cidade de Efon, no antigo Reino 
de Ekiti, na fronteira leste de Ijexá. No Brasil seus habitantes eram 
conhecidos como ‘caras queimadas’, porque suas marcas étnicas no 
rosto eram traços tão cerrados que pareciam uma mancha escura. 
Manuel Querino escreveu que eles eram ‘ferozes e turbulentos’. Outras 
qualidades de Oxalá, pouco conhecidas do grande público, mas 
importantes na liturgia da Casa Branca, são o Oxá Funkê da falecida Tia 
França, o Oin Funkê da famosa Tia Massi, ambos vindos de Efan, e o Oxá 
Furu de Mãe Teté. [...] Ainda conhecido na Bahia, e proveniente da região 
de Ifé, temos o Orixá Okô ou Orixakô, uma divindade também ligada 
ao culto da terra e da fertilidade, mas considerada da família de Oxalá. 
Temos portanto mais essa tradição, agrupando Efan, Ifé e Ijexá, no 
interior da qual, por causa do prestígio de Tia Massi, a primeira ganhou 
preeminência nas tradições da casa. O Elemaxó Agnelo afirmava que 
efan era uma ‘filosofia do culto, como tem nagô, ijexá, tem aon Efan’. Em 
sua homenagem, vamos chamá-la de ‘aon Efan’.

A tradição oral, entretanto, não aponta essas pessoas como as que trouxeram o 
Efon para o Brasil. De acordo com Maria de Sángó (ANJOS, 2014), relatando a nar-
rativa de Cristóvão d’Ogun, seu avô carnal e babalorixá, a nação efon surgiu em 
Salvador trazida por José Firmino dos Santos, conhecido como Tio Firmo, ou Tio 
Firmo Olufandeí, ou Baba Irufá, e Maria Bernarda da Paixão, conhecida também 
por Adebolui, ou Maria Violão, nomes recebidos no Brasil pelos africanos que vi-
eram escravizados em data incerta. Consta na tradição oral uma filha de criação 
de ambos chamada Iasiká, mas cuja existência não foi comprovada por fotos ou 
documentos. Essa vinda, com datas precisas, e o histórico deles ainda precisam 

ser levantados. O axé fundado por eles foi nomeado Asé Yangba Oloroke Ti Efon, 
ou Asé Oloroke, e foi estabelecido 

[...] na Travessa Oloroke, [que] hoje [...] é a Travessa Antônio Costa, 17. 
Aí Maria Bernarda da Paixão morreu, a Mãe Milu assumiu o posto. 
Matilde, como a mãe pequena, já que Mãe Milu estava muito velha... 
ela era descendente de escravo.  Nessa época Mãe Milu já tinha quase 
cem anos, quando a Maria Bernarda morreu. É que era escrava legítima 
mesmo [...]. aí ficava a Mãe Milu, a Mãe Milu coordenando a parte 
interna dentro do Axé e a Matilde mais nova, ficava [...] ela e meu avô, os 
três dividiram a casa. Depois houve uma divergência entre a Matilde e 
meu avô, foi quando meu avô [...] montou uma casa lá em Salvador. Na 
[rua] Ubaranas, [...] em Salvador. No bairro de Amaralina (ANJOS, 2014).

Há a necessidade de elaborar a genealogia de forma minuciosa dos filhos de Efon, 
desde o pioneiro Asé Oloroke, até os que se encontram em funcionamento hoje 
em todo o Brasil. Cléo Martins e Roberval Marinho (2002), ao escreverem sobre 
Iroko, comentam sobre a existência do culto a este orixá no Axé Oloroquê, 

[...] templo da nação de efã; foi fundado pela lendária Maria do Violão 
(filha de Iroco), sucedida por Cristóvão de Ogum; o terreiro ainda hoje 
existe graças aos esforços do Babalorixá Valdemiro de Xangô. O patrono 
da Casa é o Orixá Oloroquê, cultuado pelos povos efã e ijexá, e que é o 
mesmo Iroco dos terreiros ketu e Loco, dos jejes. É uma das mais antigas 
famílias-de-santo brasileiras sob a proteção da árvore-orixá.

Até onde pudemos pesquisar, a casa em que ficava o Asé Oloroké está fechada e 
o Iroko plantado morreu. A casa originária das tradições de efon já se perdeu sem 
que sequer pudesse ter sido feito o inventário de seu patrimônio. Maria de Sángó 
(ANJOS, 2014) relata que no Asé Oloroké, após a morte de Adebolui, Mãe Milu, ya 
kekerê da casa, assumiria as funções juntamente com Cristóvão d’Ogunjá e com 
Matilde de Jagun, uma vez que era muito idosa. Devemos lembrar, ainda, que Cris-
tóvão casou-se com Celina, quarta na hierarquia d’Oloroke.
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Após desentendimentos com Matilde de Jagun, Cristovão d’Ogunjá abre uma casa 
Efon em Salvador, na rua Ubaranas, no bairro Amaralina, em Salvador. A primeira 
iniciada nessa casa foi a filha de Cristóvão e Celina, chamada Arlinda, que, na real-
idade, não foi feita pelo pai e sim por Runhó Merotongi, do Zoogodô Bogum Malê 
Rundó, ou Terreiro do Bogum, da nação jeje. Além de Arlinda, foram iniciados Wal-
demiro Baiano, Maria d’Oxalufã, Nilza d’Oxum, Regina d’Ogun, irmã de Cristóvão, e 
Maria Alice d’Oxaguiã. Por achar que estaria enfrentando seu Axé, Babá Cristóvão 
decide migrar, e para em um primeiro momento em Aracaju, seguindo depois 
para Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, onde funda o Ilê Asé Ogun Anaueji 
Igbele ni Oman, conhecido como Asé Pantanal, em 1950.

Cabe ressaltar que esta é apenas uma das ramificações que o Efon assumiu. Em 
São Paulo, o Efon se disseminou por conta do já citado Waldemiro Baiano, de Alvin-
ho d’Omolu, também iniciado por Babá Cristóvão, e por Maria de Sangó, herdeira 
deste no Asé Pantanal, mas que, por ter brigado com seu avô carnal e babalorixá, 
foi morar em São Paulo e se ausentou do asé de Caxias por aproximadamente 
treze anos. Não temos informações sólidas sobre a continuidade do Efon em Sal-
vador, mas trabalhos que realizam levantamentos sobre a localização de axés pelo 
Brasil não o mencionam (MOTT & CERQUEIRA, 1998; PRANDI, 2014; UFBA, 2014). 
Todavia, um dos axés apontados por Silveira (2010: 470-1) como pertencentes à 
nação Efon, o Ilê Odô Ogê, conhecido como Pilão de Prata, consta como sendo de 
ketu, no Mapeamento dos Terreiros de Salvador, como vemos na figura 2 (UFBA, 
2014) a seguir.

Figura 2: Ilê Odô Ogê classificado como ketu no Mapeamento dos terreiros de Salvador.

Fonte: UFBA, 2014.

Isso demonstra, por um lado, o risco que há de a tradição Efon se perder sem que 
ocorra qualquer levantamento cultural aprofundado sobre sua ritualística, suas 
tradições próprias e sua cultura. Por outro, reforça a importância do Asé Pantanal 
como cerne da preservação dessa nação de candomblé e de Maria de Sángó como 
mestra dessa cultura. Esta ialorixá foi iniciada por Babá Cristóvão, fundador do 
Asé Pantanal, que, por sua vez, foi iniciado por Adebolui, reforçando a identidade 
efon tanto da casa quanto de sua zeladora atual. Nesse sentido, uma vez que a 
casa original aparentemente não funciona mais, a relevância desse Asé na preser-
vação e na patrimonialização da cultura torna-se ainda mais imprescindível.

A especificidade da nação Efon reside na tríade composta por Orunmilá, Iroko e 
Oloroke, sendo que esta deidade é muito pouco encontrada em outras nações, as-
sim como seu culto é raramente mencionado; outros nomes encontrados são Oke 
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ou Olooke ou Orixá-Oke; em nosso levantamento, uma única menção encontrada 
ao orixá Oloroke, com esta grafia, foi Apter (1995). Iroko, ou Iggi Olorum ou Loco 
ou Tempo (MARTINS & MARINHO, 2002: 34; MONTIEL, s/d) e Orunmilá também 
estão presentes em outras nações, mas seus rituais em Efon apresentam suas 
particularidades. Deve-se ressaltar que Martins e Marinho (2002: 34) identificam 
Iroko a Olorokê, o que é contestado por Paulo de Efon (2004). Nas palavras do 
babalorixá:

[...] Oloke é a colina, tudo que é elevado e alto, a lava vulcânica também 
lhe pertence e é a divindade de todas as montanhas da terra, sendo 
ainda a força e o guardião de todos os orisá, é inseparável de Obatalá e 
muitas vezes fala por sua boca, é por isto que quando se inicia um Osalá 
velho deve-se por uma criança para criá-lo em virtude de Oloke ser um 
menino a criança o representaria perante Obatalá na iniciação. Obatala 
e Olofin moram ao lado de Oloke no alto da montanha. A arvore Ose 
(Baobá) é também sua representação e seu arbusto de culto, pois a 
grandiosidade do Baobá, sua altura, sua magnitude, a idade de até 
6000 anos que pode viver, sua solidez faz dela a árvore escolhida por 
Oloke para seu culto. No Brasil por existirem poucos Baobá passou-se 
a cultuar Oloke ao pé da gameleira branca que serve de culto também 
para Iroko, mas um orisá não tem nada em haver com o outro e é bom 
lembrar que a arvore Iroko também não existe no Brasil e a gameleira 
lhe foi adaptada para o culto da divindade cujo verdadeiro nome é 
Oluwere, nome que poucos conhecem no Brasil, onde o orisá tomou o 
nome da arvore onde é cultuado.

Paulo de Efon, entretanto, parece desconhecer ou intencionalmente omite as ár-
vores-orixá plantadas em Salvador e em Duque de Caxias. Sobre Iroco e a riqueza 
de sua liturgia, danças e cantos, nos diz Martins e Marinho (ibid.: 49-52), que este

[...] é um orixá que pertence aos elementos terra, fogo e ar, o que o torna 
bastante complexo. A árvore sagrada [...] é responsável pela ‘ligação e 
separação’ entre terra e céu [...]. Pelo ‘elemento terra’, Iroco se identifica 
com os Orixás Ogum, o pioneiro abridor dos caminhos; Obaluaiê, 
senhor da saúde e das doenças; Oxossi, o caçador; e Ossâim, patrono 

das plantas e seus mistérios, o curandeiro. [...] A ligação de Iroco com 
o ‘elemento ar’ fica clara em sua relação com os espíritos e com os 
mistérios. Iansã, a Senhora absoluta do ar, transporta os espíritos do 
Aiê para o Orum e aquieta os espíritos-abicus, o que estabelece entre 
ela e Iroco uma forte cumplicidade. Euá, a senhora das possibilidades, é 
considerada uma feiticeira guerreira e destemida, que tem o dom de se 
tornar invisível; [...] Iroco ainda é aparentado com os orixás da família 
de Obatalá [...]. A identificação de Iroko com o ‘elemento fogo’ é feita 
pelo tipo vigoroso de seus filhos, por seu caráter apaixonado e sensual, 
o temperamento turbulento, a agressividade, a capacidade de liderança 
e o gênio imperioso e prepotente; sabemos o quanto Iroco é poderoso. 
Tudo isso o aproxima de Xangô e mais uma vez de sua esposa Iansã, o 
aspecto feminino do fogo.

Sobre Oke, Olumide Lucas (1942: 111) informa que a descendência de Obatalá 
e Odudua é formada por Aginju e Yemonja, que tiveram, por sua vez, um filho 
chamado Orungan. Este teria tido uma relação incestuosa com a mãe, do qual 
nasceram Olosa (lagoa), Olokun (mar), Dada (plantas comestíveis), Xangô (trovão), 
Ogun (ferro e guerra), Oyá (Rio Níger), Osun (rio homônimo), Obá (rio homônimo), 
Oko (agricultura), Oxossi (caçadores), Oke (montanhas) Ajê Saluga (riqueza), Xa-
panã (varíola), Orun (deus-Sol) e Osu (deus-Lua). Sobre Oke, nos diz o autor (ibid.: 
175):

[...] a palavra Oke significa ‘uma montanha ou uma colina’. É também 
o nome da deidade tutelar de montanhas e colinas. O deus Oke é 
venerado pelos povos que moram em áreas montanhosas [o que 
acontece em Ekiti-Efon]. Ele é uma divindade poderosa que é capaz 
de proteger seu adoradores nas fendas das rochas ou nos buracos 
das encostas. A queda de rochas e os deslizamentos são considerados 
indícios de que seu culto tem sido negligenciado. Tão logo isso ocorra, 
sacrifícios de comida e bebidas são oferecidas para apaziguá-lo.

Sobre Orunmilá ou Ifá, pode-se lembrar que as casas de Efon mantém em cima de 
suas construções um assentamento com bandeira triangular consagrado a esta 
deidade. Verger (2002: 126-8) afirma que
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[...] Orunmilá é na tradição de Ifé o primeiro companheiro e ‘Chefe 
Conselheiro’ de Odùduà quando de sua chegada a Ifé. [...] Os babalaôs, 
‘pais do segredo’, são os porta-vozes de Orunmilá, que não é orixá 
nem ebora. A iniciação de um babalaô não comporta a perda 
momentânea de consciência que acompanha a dos orixás. [...] É uma 
iniciação totalmente intelectual. Ele deve passar por um longo período 
de aprendizagem de conhecimentos precisos em que a memória, 
principalmente, entra em jogo. Precisa aprender uma quantidade 
enorme de histórias e de lendas antigas, classificadas nos duzentos e 
cinquenta e seis odù ou signos de Ifá, cujo conjunto forma uma espécie 
de enciclopédia oral dos conhecimentos tradicionais do povo de língua 
iorubá.

É tradicional nos estudos antropológicos sobre o candomblé a dicotomia entre 
a visão desde dentro do culto, aquela que seria realizada por pesquisadores ini-
ciados, e a visão desde fora, a de pesquisadores que tem as práticas rituais como 
objeto de pesquisa. Sói acontecer também a ocorrência de um discurso que busca 
o purismo da religiosidade de tal nação ou outra. Neste trabalho, buscamos su-
perar esses vícios acadêmicos, já que nossa formação permite compreender que 
a relação de identidade/alteridade somente se faz por meio de contribuições en-
tre entes distintos, que implicam identificações e recusas, que podem variar com 
o tempo. Assim, não há problema que, como informou Maria de Sángó (ANJOS, 
2014), a roda de Oloke seja Ijexá; ou seja, isso não torna o culto a Oloke menos 
Efon, lembrando, ainda, que essa troca cultural já existia na África. 

Tem ocorrido progressiva perda do seu reconhecimento como Efon, bastando para 
isso consultar o mapeamento dos terreiros de Salvador elaborado pela UFBA (op. 
cit.), mesma instituição a que pertence Renato da Silveira (op. cit.), pesquisador 
que reconhece e cita a nação Efon em seu valioso livro. Nesse sentido, há que se 
aprofundar o estudo e ampliar as pesquisas sobre a Nação Efon, a fim de que não 
percamos seu patrimônio cultural. Além disso, devemos ressaltar que até mesmo 
dentro da própria cultura negra de Asé, o Efon encontra-se ameaçado, pois são 
poucos aqueles capazes de reconhecê-lo, e isso se explicita pela sua relegação às 
notas de rodapé de estudos sobre o candomblé. Este trabalho insere-se em um 

movimento de resgate e de valorização do patrimônio cultural (GRUNBERG, 2007), 
representado pela nação Efon. 

Desse modo, este trabalho tem por objetivo chamar a atenção dos pesquisadores 
e da comunidade acadêmica para o fato de que não há apenas as nações ketu 
e jeje, e que a política de tombamento das casas e de valorização dos saberes 
e fazeres dos asés deve atentar para a diversidade presente no candomblé. Até 
hoje, foram tombadas apenas nove terreiros, oito na Bahia e um no Maranhão 
– são eles: Casa Branca do Engenho Velho; Axé Opô Afonjá; Ilê Iyá Omim Axé Iya-
massé, mais conhecido como Gantois; Ilê Maroiá Láji, conhecido como Alaketo; 
Bate-Folha; e Ilê Axé Oxumarê – todos em Salvador. Na Bahia, foram reconheci-
dos ainda o Omo Ilê Agboulá, em Itaparica e o Zogbodo Male Bogun Seja Unde, 
conhecido como Roça do Ventura, em Cachoeira. Em São Luís, foi tombada a Casa 
das Minas Jêje (Querebentã de Zomadonu) (IPHAN, 2014; UFMA.BR, 2018). Não há 
reconhecimento federal do IPHAN de nenhuma casa em nenhuma outra cidade 
ou estado, mesmo em locais de forte tradição cultural negra, como Rio de Janeiro 
ou Recife. Não há, tampouco, o reconhecimento de qualquer asé da nação Efon.

3. PERSPECTIVAS PARA O ASÉ PANTANAL, A NAÇÃO 
EFON E SOBRE AS POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO 
VOLTADAS PARA OS POVOS DE MATRIZ AFRICANA
O IPHAN (2010: 17) propugnava que, conceitualmente, “a distinção entre patrimônio 
material e imaterial é discutível, [mas] do ponto de vista da preservação essa distinção 
se mostrou necessária”. Contudo, ao se deparar com os terreiros, a instituição per-
cebeu que essa diferenciação não era tão óbvia e, por isso, o Grupo de Trabalho 
Interdepartamental para a Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros foi 
criado em 2015, “com o objetivo de discutir diretrizes e princípios para atuação do 
instituto na gestão integrada do patrimônio cultural no universo desses povos tradicio-
nais” (IPHAN, 2016).
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O IPHAN (2014) lembra que os “terreiros abrigam um universo simbólico rico em 
tradições como [...] danças, cantos, poesias (oriquis), mitos, rituais e organizações es-
paciais que mantêm vivas as memórias ancestrais dos africanos”, mas falha ao não 
incluir na proteção federal a casa herdeira do Asé Oloroké e mais antiga em ativ-
idade da Nação Efon no Brasil, o Asé Pantanal, localizado na Rua Eça de Queiróz 
lote 17, quadra 69, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O I Plano Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 
Africana (SEPPIR, 2013: 20) estabelece que o processo de tombamento “é voltado 
àquelas casas matrizes a partir das quais surgiram diversas outras ou àquelas que 
tenham importância histórica, artística e cultural singular”. Parece-nos que o critério 
de dar origens a diversas casas e de ser a mais antiga em funcionamento permite, 
sem qualquer dúvida, o tombamento do Asé Pantanal, pelo IPHAN, lembrando 
que sua proteção já se iniciou por meio do tombamento pela Secretaria Municipal 
de Cultura de Duque de Caxias.

O Decreto Municipal 6.737, de 27 de dezembro de 2016, ainda precisa de efetivi-
dade, uma vez que está sendo realizada na cidade a institucionalização do setor 
público de cultura. Isso significa que até que haja a execução de uma política mu-
nicipal de cultura, o terreiro estará sujeito a riscos que podem prejudicar as práti-
cas culturais e a sua própria manutenção. Um exemplo contundente desses riscos 
são as recorrentes enchentes que afetam o bairro e deixam o terreiro inundado, 
como vemos na figura 3 em seguida. Isso prejudica o calendário das atividades 
e pode afetar os futuros bens a serem tombados, ainda não definidos pelo mu-
nicípio. Ademais, oferece riscos à saúde dos membros e dos visitantes, uma vez 
que a lama do esgoto tem de ser removida a cada chuva. Entre os objetivos do Asé 
Pantanal, está a institucionalização do Museu Cristóvão Lopes dos Anjos e a real-
ização de um documentário sobre a Festa de Iroko, grande data das festividades 
da casa.

Figura 3: Asé Pantanal inundado pela chuva.

Fonte: Pesquisa direta, 2018.

A proteção do Asé Pantanal está de acordo com o estabelecido pela política con-
duzida pelo Ministério da Cultura, uma vez que o Plano Nacional de Cultura (PNC)  
(BRASIL, 2010)   estabelece  que   devem  ser  realizados  “programas  de  reconhe-
cimento, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural dos e 
para os grupos que compõem a sociedade brasileira, especialmente aqueles sujeitos 
à discriminação e marginalização”, como os afro-brasileiros, ademais de “[m]apear, 
preservar, restaurar e difundir os acervos históricos das culturas afro-brasileira, indí-
genas e de outros povos e comunidades tradicionais, valorizando tanto sua tradição 
oral quanto sua expressão escrita nos seus idiomas e dialetos e na língua portuguesa” 
(loc. cit.).
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Com a institucionalização do museu, a partir de um cadastro de pessoa jurídica 
próprio, e o reconhecimento oficial de sua existência, será possível “[d]esenvolver 
[...] programas dedicados à capacitação de profissionais, [...] bem como das diversas 
expressões culturais e linguagens artísticas” (loc. cit.), e “[e]laborar, em parceria com 
os órgãos de educação e ciência e tecnologia e pesquisa, uma política de formação 
de pesquisadores e núcleos de pesquisa sobre as manifestações afro-brasileiras [...] 
nas instituições de ensino superior”. Poder-se-iam organizar, também, ações volta-
das também para Artes, Teologia, Educação Ambiental e Educação Patrimonial 
(FLORÊNCIO et al., 2014), lembrando que as culturas afro-brasileiras valorizam o 
meio ambiente, um patrimônio per se.

Nesse sentido, cabe questionar a utilização do termo desenvolvimento sustentável 
na formulação do Plano Nacional com políticas focadas nos povos tradicionais. 
Desenvolvimento sustentável é uma perspectiva liberal “que legitima o mercado 
como o mecanismo de regulamentação do uso de recursos” (FONT & RUFÍ, 2006: 253), 
algo que em nada se relaciona com a cosmovisão de qualquer povo tradicional, 
cuja definição é encontrada no Decreto no 6040, de 7 de fevereiro de 2007 (BRA-
SIL, 2007). Ora, o saber tradicional de séculos de um povo tradicional não se con-
funde com um conceito desenvolvido em 1987 em um documento da Organização 
das Nações Unidas! Utilizar este conceito para formular uma política pública para 
povos tradicionais é, per se, anular a cidadania dos grupos que se afirma pretender 
a proteção.

Este conceito lhes é estranho, e não se aplica, no caso dos de matriz africana, 
aos “valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país por africanos para cá 
transladados durante o sistema escravista, o que possibilitou o contínuo civilizatório 
africano no Brasil” (SEPPIR, 2013: 12), e tampouco aos territórios próprios constituí-
dos e “caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de 
serviços à comunidade” (loc. Cit.). Cabe nota que o IPHAN, na portaria 194/2016 (IP-
HAN, 2016) confunde o estabelecido no plano específico para os povos de matriz 
africana (SEPPIR, 2013) com o definido na política dos povos tradicionais (BRASIL, 
2007).

A realização do Inventário Nacional de Referências Culturais de terreiros, em tese, 
deve contribuir para que os saberes e os fazeres próprios dos terreiros sejam 
reconhecidos, assim como os mestres e mestras da cultura popular. Os instru-
mentos de culto podem ser montados a partir da própria ritualística, que ainda 
contribui para a formação musical da comunidade. Há diversos artesãos, músicos 
e cozinheiros nas casas de asé. Assim, os inventários facilitarão a execução do Pla-
no Setorial para as Culturas Populares (MINC, 2012: 44; 47), que tem como objeto 
os mestres e mestras das culturas populares, definição baseada na Convenção da 
UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.

Desse modo, nossa pesquisa, que está apenas começando, insere-se nos objeti-
vos pretendidos tanto pelo Plano Setorial para as Culturas Populares quanto nas 
metas estabelecidas no PNC. Estas metas preveem que em 2020 a cartografia “da 
diversidade das expressões culturais em todo o território brasileiro” esteja “realizada” 
e que a política “nacional de proteção e valorização dos conhecimentos e expressões 
das culturas populares e tradicionais” esteja “implantada”. Cabe ressaltar que esse 
levantamento tem sido executado, ainda que o trabalho esteja longe de ser con-
cluído. Nesse sentido, cabe atentar para as portarias do IPHAN de 2016 que for-
talecem a política de patrimônio para os povos de matriz africana (489/2015, 
188/2016 e 194/2016) e para essa cartografia.

Se lembrarmos que o município de Duque de Caxias tem poucos equipamentos 
culturais, mesmo no centro da cidade ou às margens da BR-040, e que, no bairro 
Pantanal, onde se localiza o ilê, não há este tipo de infraestrutura, o inventário 
e a patrimonialização do Asé Pantanal assume importância ainda maior. Ressal-
ta-se que é uma região pobre, marcada também pela violência, com traficantes, 
milicianos e policiais permanentemente em confronto. Ademais, tal levantamento 
contribui para, possivelmente, em que pese a necessidade de mais pesquisas, a 
definição de uma área a ser reconhecida como um Lugar, categoria do patrimônio 
imaterial, dada a concentração de terreiros desde, pelo menos, a década de 1940, 
tendo como um dos principais articuladores o ilustre Joãozinho da Gomeia.
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Por fim, devemos mencionar que há um levantamento realizado pelo IPHAN dos 
ilês no Estado do Rio de Janeiro. Cabe verificar, portanto, de que forma há o recon-
hecimento por este órgão da Nação Efon e do Asé Pantanal. Quando indagamos a 
ialorixá responsável pela casa (ANJOS, 2014; 2017), foi relatado que não havia sido 
realizada qualquer visita de órgão federal ou estadual no terreiro. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, buscamos trazer informações sobre a Nação Efon, desde sua origem 
em terras hoje pertencentes à Nigéria até o tombamento do Asé Pantanal pela 
Prefeitura de Duque de Caxias. Identificamos com o software Google Earth duas 
cidades com grafias distintas denominadas Efon Alaaye, origem de um antigo re-
ino. Da região de Ekiti, vieram aqueles que fundaram o Asé Oloroke em Salvador, 
perdido com o tempo, local onde foi feito para o orixá Cristovão Lopes dos Anjos, 
fundador do Asé Pantanal, atual ilê mais antigo em funcionamento da Nação Efon 
no Brasil. Ao longo do tempo, muito dessa tradição se perdeu e urge uma política 
federal de proteção ao patrimônio vinculado. Sua especificidade se relaciona ao 
culto de Orunmilá, Oloke e Iroko. 

No caso do Asé Pantanal, há a necessidade de efetivação do tombamento mu-
nicipal realizado, até porque o ilê corre riscos hoje. Quanto ao IPHAN, este deve 
elaborar um projeto específico para esse terreiro, uma vez que é a casa de Efon 
mais antiga em funcionamento e deu origem a diversas outras casas em todo o 
Brasil. A política de tombamento de terreiros ainda está bastante restrita à Bahia, 
especificamente à cidade de Salvador. Há a necessidade de ações relacionadas 
aos inventários, como a identificação de orikis e danças, pratos típicos, e de me-
stres e mestras da cultura popular. Entre os projetos do Asé Pantanal, estão um 
documentário sobre a Festa de Iroko, principal festividade da casa, e a institucio-
nalização do Museu Cristóvão Lopes dos Anjos. 
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RESUMO
O patrimônio cultural em Lapinha da Serra, Santana do Riacho- MG, prevalece 
significativamente com a presença da técnica do adobe, tanto no âmbito material, 
como imaterial - o saber fazer - criando uma identidade ao vilarejo. Além de 
suas belezas naturais, composta por lagos, cachoeiras e formações rochosas, 
fator que influenciou o crescimento do turismo no vilarejo. Percebe-se que existe 
uma necessidade de conscientização da comunidade no intuito de preservar a 
continuidade da técnica do adobe e a preservação do conjunto urbano. Assim, 
preservando o patrimônio cultural e a identidade local. 

Nessa pesquisa, utilizaremos Lapinha da Serra como objeto de estudo, no qual 
objetiva-se analisar o patrimônio cultural do vilarejo, composto pela paisagem 
formada pela técnica construtiva vernácula do adobe. 

Serão abordados os conceitos de políticas públicas de proteção ao patrimônio 
cultural se aplicando ao caso de Lapinha da Serra, e abordado brevemente suas 
implicações para as políticas de preservação e gestão do patrimônio, visando 
o desenvolvimento do vilarejo. Serão apresentados os instrumentos de análise 
aplicados nessa pesquisa, que são importantes ferramentas de registro das técnicas 
tradicionais. Assim, a preservação do patrimônio gera grande discussão, pelos 
diversos fatores de interesse relacionados e envolve a interdisciplinaridade na gestão 
de preservação.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Adobe; Lapinha da Serra; Preservação; 
Instrumentos de análise.
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INTRODUÇÃO
Nesse artigo, será analisada a paisagem cultural de Lapinha da Serra - um vilare-
jo com uma média de 400 habitantes e clima subtropical úmido. Localizado no 
município de Santana do Riacho no Estado de Minas Gerais. A região foi desc-
oberta pelos bandeirantes no século XVIII e a partir do século XIX, os tropeiros 
começaram a interligar as áreas povoadas através do comércio, transportando 
alimentos como, cachaça, rapadura, azeite e farinha em lombos de burro. 

Em Lapinha da Serra, o índice do trabalho informal é alto entre as famílias. O tur-
ismo é o principal fator de crescimento econômico e de fonte de renda. Apesar da 
falta de infraestrutura adequada para atender um grande número de turistas, a 
prática do ecoturismo tem crescido na região pelas belezas naturais do vilarejo, 
que incluem cachoeiras, lagos, grutas, rios, picos, sítios arqueológicos, fauna, flora, 
além da própria cultura local.

De acordo com algumas versões de moradores, Lapinha foi fundada por apenas 
três famílias, que trabalhavam em fazendas da região no início do século passa-
do. As primeiras edificações foram construídas em adobe, produzidos artesanal-
mente com técnicas rudimentares, permanecendo o saber fazer até os dias atuais. 
A técnica de construir em adobe constitui-se como patrimônio cultural do vilarejo. 

 As políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural são ainda embrionárias e 
não garantem a sustentabilidade da tecnologia do adobe. Para elaborar o trabalho 
foi usado como base os direcionamentos dos instrumentos de análise em arquite-
tura encontrados em (REZENDE, org. CASTRIOTA, 2011). Por fim pode-se observar 
que o conhecimento e a prática em adobe entre os mestres artífices, ainda perpet-
ua pela tradição e o costume local.

1 A PRODUÇÃO DE ADOBE EM LAPINHA DA SERRA
O adobe é um bloco preparado a partir do solo, amassando a terra com água com 
o auxílio dos pés. Após o amassamento, os blocos são moldados manualmente 
por meio de uma forma, que pode ser de madeira ou metálica, e são posterior-
mente secados ao ar livre. Eles são assentados com uma mistura de terra similar 
à utilizada para a produção do adobe, podendo a parede em adobe ser revestida 
ou não, com reboco de argamassa, cal e areia. 

De acordo com Weimer (2012, p. 250), “na literatura técnica há frequentes referên-
cias de que um terço da humanidade ainda estaria vivendo em construções de ter-
ra.” Segundo o autor, não há comprovação científica dos dados, mas o fato serve 
para demosntrar a importância da terra como material construtivo.

Os três componentes encontrados no solo são argila, silte e areia. De acordo com 
os produtores entrevistados em Lapinha, Fernando e Valdeir, é necessário ter 
ponto de água próximo à região. No caso de Lapinha da Serra, se o adobe não for 
produzido próximo à represa, utiliza-se uma caixa d’água abastecida pela rede de 
água da casa mais próxima, por meio de uma mangueira. 

De acordo com Weimer (2012, p.251), “sua plasticidade depende da quantidade de 
água”. Dessa forma, se a terra amassada for deixada no ar, a água evapora endu-
recendo a terra. Para reverter o processo, basta adicionar agua novamente. Ain-
da segundo o autor, para manter sua rigidez, basta protegê-la da umidade. Para 
aumentá-la, ela tem que receber mistura de fibras (vegetais ou animais), folhas, 
esterco, ramos ou galhos, cal ou cimento.

Em Lapinha da Serra, é observado que, em obras encomendadas por clientes “de 
fora”, existe o costume de misturar cimento à mistura de terra para produção 
do adobe, acreditando que o bloco fique ainda mais resistente e durável. Fato 
que tecnicamente ainda não foi comprovado. Também é importante a homoge-
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neização da mistura, que, nesse caso, os lapinhenses trabalham amassando com 
os pés. Vejamos a Figura 1.

Figura 1 - Monte de terra utilizado para amassamento da terra com os pés, em Lapinha da Serra- 

MG  

Fonte: Arquivo pessoal, 2017.

De acordo com Minke (1994), após a homogeneização da mistura, existem diver-
sos tamanhos e formatos de formas para adobe. Como podemos observar nas 
Figuras 2 e 3, os blocos de adobe em Lapinha da Serra são produzidos com a 
utilização de formas com as medidas de 8 x 12 x 25 cm, referindo-se à altura, lar-
gura e comprimento, respectivamente. Dessa forma, eles são preparados em uma 
superfície plana, para não haver absorção de umidade; depois nivelados com as 
mãos e desenformados a seguir.

Figura 2- Produção do bloco de adobe com preparação diretamente no colo em forma metálica 

individual. Lapinha da Serra- MG

Fonte:  Arquivo pessoal, 2017.
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Figura 3- Uniformização da superfície do bloco com as mãos. Lapinha da Serra- MG. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017.

A fase de secagem do adobe acontece de forma rápida, variando de acordo com 
o tamanho do bloco, com o clima e umidade de cada local de produção. Nesse 
processo, o adobe é desenformado diretamente no solo onde ficará exposto ao 
tempo, durante dois a quinze dias. “Quando o bloco está firme e seco é empilhado 
e coberto por uma lona até o dia da entrega ou enquanto as paredes da obra não 
são levantadas, para não estragar se chover”, diz Fernando, produtor de adobe em 
Lapinha da Serra, como demonstrado na Figura 4.

Figura 4 - Momento de secagem do adobe, com adobe seco e empilhado pronto para uso. Lapinha 

da Serra- MG.

Fonte: Arquivo pessoal, 2017.

O vilarejo de Lapinha da Serra está inserido na região da Serra do Espinhaço.  Em 
Lapinha da Serra, o clima se torna favorável para construções em adobe, por ser 
predominantemente quente e temperado. A disponibilidade de matéria-prima e 
a ausência de estradas que davam acesso ao vilarejo contribuíram para que a ar-
quitetura de terra, no caso o adobe, fosse a principal técnica construtiva desde as 
primeiras edificações no século XVIII, permanecendo até os dias atuais.

A técnica do adobe é um processo vernáculo de arquitetura, no qual são usados 
materiais e recursos do próprio ambiente em que a edificação é construída. Apre-
senta um caráter local ou regional, pois é uma forma de construção desenvolvida 
pela população nativa, para atender suas necessidades de moradia e abrigo. A 
técnica entre os moradores de Lapinha da Serra foi transmitida pela prática do 
modo de fazer. 

Antigamente, os próprios moradores construíram suas casas com familiares, pro-
duzindo o adobe no fundo dos terrenos. Rapoport (1972, p. 14) observa que “In-
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dependentemente do sistema construtivo ser popularmente conhecido, a maioria 
das casas construídas com a técnica vernácula, utiliza profissionais em suas con-
struções”. Ou seja, apesar de a maioria dos moradores ter domínio da técnica, 
existem aqueles que de fato são adobeiros, considerados os mestres da obra. 

Atualmente, o adobe, quando é produzido no terreno do “cliente”, ou seja, onde 
será construída a casa, tem um valor inferior ao adobe produzido no terreno do 
mestre artífice, que varia de R$ 00,60 a R$ 1,00 real a unidade. 

1.2 UM BEM CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL 
O patrimônio cultural, tanto de natureza material, quanto de natureza imaterial 
nos apresenta uma diversidade de processos que descreve um conjunto de práti-
cas culturais em diferentes dimensões. Formando um leque de conhecimentos 
que se transferem de geração em geração a partir dos hábitos de vida de diversas 
culturas e particularidades territoriais brasileiras. De acordo com Castriota (2012, 
p.13);

No âmbito dessa diversidade do patrimônio cultural, as técnicas 
construtivas tradicionais constituem-se nas formas pelas quais vários 
exemplares de nosso patrimônio edificado foram erguidos e se mantêm 
íntegros até hoje. Mas, de fato, a representatividade desse acervo não 
se completa sem o conhecimento acumulado pelos mestres e artífices 
responsáveis pela perpetuação da prática e aplicação dessas técnicas no 
acervo arquitetônico brasileiro.

Assim, o patrimônio material e o imaterial se complementam como conjunto do 
patrimônio cultural. De acordo com Castriota (2012), quando a Unesco criou a 
Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular[1], em 1989, 
poucos Estados Membros[2] manifestaram interesse pela sua aplicação. Porém em 
1990, alguns acontecimentos causaram mudanças, como;

[1]  Documento inserido no Anexo B.
[2]  Estados membros são unidades autônomas com domínio próprio para organizam-

A emergência de numerosos grupos étnicos que procuravam sua 
identidade em suas culturas tradicionais; as comemorações do 5º 
Centenário do Descobrimento das Américas, e, principalmente, a rápida 
expansão da economia de mercado pelo mundo e o tremendo progresso 
das comunicações e das tecnologias de comunicação e informação. Na 
esteira da globalização avassaladora, parece reaparecer com força a 
questão das identidades culturais que são amplamente lastreadas nesta 
dimensão “imaterial” do patrimônio1. (CASTRIOTA, 2012. P. 17)

Desde então, no meio acadêmico e das políticas de preservação, o patrimônio 
imaterial tem se tornado objeto de crescente interesse.  Em 2003, foi aprovada 
a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível, que compõe o 
tema do patrimônio cultural imaterial, complementando a Convenção do Patrimô-
nio Mundial de 1972, que cuida dos bens tangíveis, contemplando a herança cul-
tural da humanidade, Castriota (2012).

A Constituição Federal Brasileira de 1988 já admitia a dimensão intangível da cul-
tura. Em 1997, a Carta de Fortaleza, orientava que se aprofundassem a pesquisa 
na área, ”como se criasse um grupo de trabalho destinado a regulamentar o in-
stituto denominado “registro”, voltado especificamente para a preservação dos 
bens culturais de natureza imaterial.” Castriota (2012, p. 17). Assim, foi criado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o Grupo de Trabalho 
Patrimônio Imaterial (GTPI), que foi regulamentado em agosto de 2000.

De acordo com Castriota (2012), a revalorização do patrimônio imaterial ou in-
tangível é compreendido não mais como um produto, mas como um processo. 
Como citado na Carta sobre o património construído vernáculo (1999, p.2)  “A con-
strução vernácula é a forma tradicional e natural pela qual as comunidades habi-
tavam. É um processo contínuo que inclui as necessárias modificações e adap-
tações contínuas como resposta às restrições sociais e ambientais.” 

se e se governarem pelas Constituições e leis que aderirem, de acordo com os 
princípios da Constituição Federal.
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Esse processo inclui o conhecimento, o processo de criação e as adaptações que 
acontecem naturalmente no decorrer do tempo. São conhecimentos chamados 
de técnicas construtivas tradicionais, denominadas como o “saber-fazer” a ser 
preservado como patrimônio intangível.

Assim, a arquitetura tradicional, é uma das mais importantes provas do modo de 
viver de uma sociedade e sua cultura. No entanto conforme Castriota (2012), ela 
não pode ser compreendida e preservada somente em sua dimensão física, mas 
também, no modo de fazer, ou seja, sua dimensão intangível. 

1.3 Políticas Públicas de Proteção ao Patrimônio 
Cultural
Usando as Políticas Públicas de Proteção ao Patrimônio Cultural, fez-se uma breve 
pesquisa nos órgãos responsáveis pela gestão dessas políticas públicas em Minas 
Gerais (Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA) foram obti-
dos os seguintes resultados:

A Política Pública de Proteção mostra-se incipiente uma vez que os dados encon-
trados segundo a lista de municípios contemplados pelo IEPHA para recebimento 
de ICMS em 2017. A pontuação de Santana do Riacho mostra que a cidade possui 
Conselho Municipal de Patrimônio Cultural - COMPAC, Fundo Municipal de Pat-
rimônio Cultural – FUMPAC, e está cumprindo o cronograma de ações relativas 
ao inventário de bens culturais, porém não faz ações de Educação Patrimonial. E 
quanto aos bens tombados ou registrados, Santana do Riacho (segundo a lista de 
bens de protegidos do IEPHA, 2016), possuí dois bens tombados e por tanto pas-
siveis de proteção que são o Conjunto Paisagístico Trilha dos Escravos que está no 
critério CP, (Conjunto Paisagístico) e a Ponte Usina Pacífico Mascarenhas, que está 
no critério Bens Imóveis (BI), e que vale ressaltar não estão próximos ao distrito 
de Lapinha da Serra. 

Não possui bem imaterial registrado, sendo que a tecnologia do adobe poderia ser 
reconhecida com um dos patrimônios imateriais do município, o que contribuiria 
de maneira essencial para a preservação da tecnologia do adobe.

2 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 
O interesse e o conhecimento das técnicas construtivas vernáculas têm avança-
do bastante nas últimas décadas. A pesquisa se inicia de imediato, abordando os 
componentes materiais, passando pelo registro histórico, documental, atingindo 
a perspectiva imaterial (REZENDE, org. CASTRIOTA, 2011).

Quando falamos a respeito do registro das técnicas construtivas, compreendemos 
que esses dados são fundamentais para a preservação e conservação da edifi-
cação. A alteração do elemento construtivo afeta diretamente no resultado dela e 
em seu significado para as próximas gerações. 

Como descreve Rezende (org. CASTRIOTA, 2011, p. 323 - 324):

(...) compreender que mudar as técnicas em que o monumento 
foi construído significa mudar parte importante de sua própria 
constituição, o que terá significado irreversível para as próximas 
gerações. Além disso, trabalhar com as técnicas e materiais o mais 
próximo possível dos originalmente utilizados significa trabalhar com 
uma maior possibilidade de compatibilidade de materiais e técnicas, 
o que resultará em uma melhor, e mais segura, conservação do 
monumento. 

Dessa forma, podemos analisar, como exemplo, a capela Matriz de Lapinha da 
Serra, que foi construída em adobe no século XVIII. Foi a primeira edificação do 
vilarejo. Depois dela, as primeiras casas foram construídas ao seu redor. Trata-se 
de uma pequena capela situada na praça central de Lapinha da Serra, onde todos 
os eventos festivos e culturais acontecem. De acordo com relatos do morador 
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Bráulio Braga[3], a capela sofreu três reformas e, em uma delas, houve a inserção 
de estrutura de concreto, como é possível observar na Figura 5. É uma edificação 
com forte significado no vilarejo e também o principal ponto de referência. 

Figura 5 – Primeira capela.

Fonte: Bráulio Braga/1996.

Assim, percebe-se certa incoerência da técnica de restauro, visto que a terra e sua 
composição não se aderem ao cimento. Conforme descrito na Carta sobre o pat-
rimónio construído vernáculo (1999, p. 3) 

A conservação do património vernáculo deve ser executada por 
competências multidisciplinares, embora reconhecendo a inevitabilidade 
da mudança e do desenvolvimento, bem como a necessidade de 
ser respeitada a identidade cultural estabelecida. (...) O vernáculo 
abrange não só a forma e a fábrica física dos edifícios, das estruturas 
e dos espaços, mas também as formas pelas quais eles são usados e 
compreendidos, e as tradições e associações intangíveis que lhes estão 
associadas.

[3]  Bráulio Braga é gestor ambiental, Belorizontino e morador de Lapinha da Serra há 
20 anos.

Para a reparação e para o restauro das estruturas vernáculas, é fundamental a 
continuidade dos sistemas tradicionais de construção, sendo essencial para a rep-
aração e para o restauro das edificações. “Tais competências devem ser retidas, 
registadas e passadas para as novas gerações de artesãos e de construtores, at-
ravés da educação e da formação.” Carta sobre o património construído vernáculo 
(1999, p. 3) 

De certa forma, a construção de uma igreja matriz, ao lado da primeira edificação 
do vilarejo, descaracteriza a tradição cultural e o uso do adobe nas construções, 
conforme Figura 6. A capela ainda é utilizada pelos moradores, mas as missas 
atualmente acontecem em uma nova edificação, construída ao seu lado, em alve-
naria estrutural.  

Figura 6 – Capela do século XVIII à esquerda e capela em alvenaria à direita

Fonte: Acervo pessoal, 2016.

Considerando a imagem representada das duas capelas na praça central, cada 
uma com seu estilo, percebe-se que a prefeitura de Santana do Riacho demonstra 
não apresentar uma gestão adequada para preservação do patrimônio, não hav-
endo qualquer registro oficial e restauração apropriada da igreja matriz. 
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De acordo com Rezende (org. CASTRIOTA, 2011, p.324): 

Temos então que o primeiro registro e “arquivo” das técnicas 
construtivas históricas são as próprias construções históricas, desde 
que conservadas em sua integralidade. Entretanto, nem sempre estas 
técnicas podem ser [...] percebidas de forma imediata. 

 Assim, a primeira forma de registro encontrada em Lapinha são as próprias edifi-
cações. É fundamental pensarmos também nos mestres artífices e nas ferramen-
tas de produção do adobe.

Rezende (org. CASTRIOTA, 2011, p.325) aborda que “as ferramentas e os objetos 
auxiliares na produção têm importância crucial na memória da técnica, pois lem-
bremos que a técnica não é o tijolo de “adobe” ou qualquer um de seus produtos, 
mas a sua realização. ” 

Na Figura 7, pode-se identificar a principal ferramenta de trabalho dos mestres 
artífices em um local de produção em Lapinha da Serra. 

Figura 7 - Forma de metal para produção de adobe em Lapinha da Serra.

Fonte: Acervo pessoal, 2017.

Em uma das visitas em Lapinha da Serra, foi possível presenciar o cotidiano de 
produção de adobe por Fernando, produtor de adobe e lapinhense, que no mo-
mento estava trabalhando no fundo do quintal de sua propriedade. A técnica foi 
aprendida por ele através dos antepassados familiares e aperfeiçoada ao longo 
do tempo. 

Como exemplo, cita-se o uso da forma de metal no lugar da forma de madeira, an-
tigamente utilizada.  A nova forma foi encomendada no distrito de Santana do Ri-
acho e, segundo o produtor, ficou mais fácil desenformar a mistura. Desse modo, 
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foi de grande importância esse depoimento, bem como presenciar o momento de 
produção do adobe. Nas palavras de Rezende (2011);

De qualquer forma, a própria conscientização da população em geral, 
e dos técnicos em particular, da importância histórica destes objetos, 
procurando ouvir a opinião de especialistas quando se colocarem diante 
de um possível exemplar, é um trabalho importante neste campo. (...) 
Identificados os componentes materiais das técnicas, descortina-se o seu 
maior desafio: o registro da técnica em si, um registro eminentemente 
material.” (REZENDE, org. CASTRIOTA, 2011, p.326).

Portanto, os instrumentos de análise provêm de uma pesquisa in loco por meio 
do registro material; por meio da vivência com os mestres artífices, o registro da 
produção de adobe e o levantamento das edificações existentes, possibilitando 
uma maior compreensão da relação do adobe com o vilarejo.

1.2 A presença do adobe na paisagem urbana
Com o desenvolvimento da indústria da construção civil e a facilidade de acesso 
à Lapinha da Serra, percebemos a inserção de novos materiais construtivos. Foi 
observado entre os lapinhenses que, apesar de entenderem que o adobe faz par-
te da identidade local, alguns moradores valorizam mais construções com outras 
técnicas construtivas, nomeada por eles de “modernas”. Assim, afirmam ser o ado-
be uma técnica trabalhosa e mais cara.

 Algumas construções mais recentes utilizaram-se de outras técnicas, como alve-
naria, descaracterizando a paisagem local, como representado na Figura 8. Além 
disso, outro fator também observado, no intuito de preservar os traços da tradição 
construtiva do vilarejo - mesmo que inconscientemente, foi que alguns moradores 
incorporam em suas edificações apenas o muro frontal e alguns detalhes internos 
em adobe aparente, conforme Figura 9.

Figura 8– Casa em construção em alvenaria estrutural. Lapinha da Serra

Fonte: Arquivo pessoal, 2016.
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Figura 9 – Casa em alvenaria estrutural –pintada em tons terrosos- com detalhes construtivos em 

adobe. Camping das bromélias, Lapinha da Serra 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016.

Ao analisarmos as construções em adobe pelas ruas sem calçamento, as histórias 
dos moradores e a experiência dos mestres artífices, é possível perceber o signifi-
cado e a importância delas na cultura regional. 

Podemos observar na Figura 10, a interação do homem com o meio natural, onde 
a natureza e a criação humana se articulam, formando a paisagem cultural em 
Lapinha da Serra.

Figura 10- Trilha para chegada em lago da represa. Lapinha da Serra 

Fonte: Acervo pessoal, 2016.

Muitas edificações em adobe não são construídas com os cuidados necessários 
na execução, gerando patologias e rápida degradação do material, passando a 
impressão de o adobe ser um material debilitado. 

Porém com o passar dos anos, a durabilidade do adobe já foi comprovada at-
ravés de diversos exemplos que podem ser encontrados na arquitetura e como 
podemos analisar na Figura 11, na qual é possível encontrar em Lapinha da Serra 
diversas casas de tijolos de adobe do século XVIII.
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Figura 11- Casa em adobe do século XVIII. Lapinha da Serra. 

Fonte: Acervo pessoal, 2016.

As técnicas tradicionais em geral, sofrem um processo rápido de desaparecimento. 
De acordo com Castriota (2012), se esta vai ser a tendência dominante, no entanto 
existe uma contra tendência às técnicas tradicionais: Como o reconhecimento do 
dever de preservação do patrimônio e a crescente conscientização ecológica, que 
têm levado à sua revalorização. Sobre as construções de terra, Weimer afirma;

Os arautos da industrialização desde longa data vêm procurando 
desqualificá-la como material de construção e, exatamente ao contrário, 
os graves problemas ecológicos criados pela industrialização é que estão 
ressuscitando as velhas técnicas de antanho – as quais têm se mostrado 

como as mais viáveis em um mundo ecologicamente equilibrado. 
(WEIMER, 2012, p. 250).

Assim, percebe-se o valor da técnica do adobe. Se ela for bem feita e aplicada  de 
forma correta, pode ser usada sem restrições em construções diversas em Lap-
inha da Serra, garantindo a perpetuação da tradição.

CONCLUSÃO
A tecnologia em adobe em Lapinha da Serra distrito de Santana do Riacho tem 
sobrevido ao longo do tempo, através da tradição cultural, passada de pai para fil-
ho. O turismo e a chegada de ádvenas, vindos de outros lugares podem impactar 
negativa ou positivamente, essa cultura local, fazer essa mensuração ainda que 
breve não é possível devido a falta de base dados no município.

Conclui-se portanto que as políticas públicas de Proteção ao Patrimônio Cultur-
al, devido a suas fragilidades não se configuram como fatores de proteção, pro-
moção ou difusão da tecnologia do adobe em Lapinha da Serra. O fator principal 
da perpetuação dessa espécie tecnológica está na cultura e nas tradições locais, e 
ainda com o advento do turismo pode não ser suficiente para que a tecnologia do 
adobe continue existindo na comunidade de Lapinha da Serra. 

Foi realizado o registro das ferramentas de produção de adobe como instrumen-
tos de análise, o registro da técnica através dos mestres artífices e o registro do 
patrimônio material. Observa-se a necessidade de instruir os moradores à valo-
rização cultural da técnica do adobe, devido a sua beleza estética, a preservação 
do saber fazer e do patrimônio, do atrativo do conjunto urbano aos turistas e pela 
tecnologia sustentável de produção do adobe. 
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RESUMO
A crescente tendência anacrônica a intervenções que primam pela reconstrução e 
repristinação de monumentos modernistas estão imputando as ações de preservação 
corolários controversos aos princípios da restauração: o de que o tempo é reversível; 

e de que a obra de arte (arquitetura) é reproduzível. O caso do Cine Teatro Ouro 
Verde é a confirmação deste fato. Projetado pelo arquiteto João Batista Villanova 
Artigas nos anos 50, para ser o maior e mais luxuoso cinema do interior do Brasil. 
O edifício de volumetria regular e fachada marcada por linhas horizontais e curvas, 
tem um amplo foyer integrado com o passeio, sobre o qual se projeta o pavimento 
superior, que é sustentado por pilotis. O interior do cinema era requintado para a 
época, com pisos de mármore Carrara, cortinas de veludo italiano, tela de projeção 
em vidro, ar condicionado e inclusive um gerador próprio, pois a falta de energia 
era constante. Com o passar dos anos diversas intervenções ocorreram, sendo a 
mais relevante destas a de 1985, que ampliou o palco para que fosse possível a 
apresentação de peças de teatro, mas que reduziu o número de assentos. A sua 
importância como marco da vida cultural londrinense e também como exemplar 
arquitetônico conferiu a este o tombamento estadual e municipal no fim dos anos 
90, assim como a sua candidatura em 2009 ao acautelamento federal. Entretanto, na 
tarde de domingo do dia 12 de fevereiro de 2012, um incêndio de grandes proporções 
atingiu o Cine Teatro Ouro Verde. O incidente ocasionou o desabamento da cobertura 
e a completa destruição do seu interior, restando em pé apenas às paredes externas, 
fachada principal e o hall de entrada. A investigação das causas, o mapeamento 
dos danos, o desenvolvimento dos projetos de intervenção, o levantamento dos 
recursos e a própria execução das obras necessárias para se restaurar a integridade, 
funcionalidade e segurança do edifício tiveram início ainda em 2012 e termino em 
2017. Assim, esta pesquisa teve como objetivo identificar e avaliar os critérios de 
intervenção utilizados para o restabelecimento da unidade potencial do Cine Teatro 
Ouro Verde. Para isso, foram analisados os projetos e realizadas entrevistas com 
os arquitetos responsáveis. As reflexões tecidas foram referenciadas nas principais 
linhas teóricas da restauração (filológica, conservativo-criativa) e em documentos 
internacionais (cartas patrimoniais). É evidente que diversas posturas diante da obra 
poderiam ter sido assumidas como, por exemplo, da conservação das ruinas. Mas a 
história se repete, e os valores estéticos na maioria das vezes, se sobressaem frente 
aos históricos no caso do patrimônio arquitetônico, pois o CineTeatro Ouro Verde foi 
reconstruído “com’era, dov’era”. 

Palavras-chave: Incêndio; Reconstrução; Cine Teatro Ouro Verde.
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1.  INTRODUÇÃO
Giovanni Carbonara publicou em 1998 um artigo intitulado “Tendencias actuales 
de la restauración en Italia” que apresentava um panorama das ações deste cam-
po do conhecimento desde o século XVIII até os dias atuais. O autor também sin-
tetizava estas informações em um gráfico cartesiano que trazia no eixo das abscis-
sas as instâncias histórica e estética e no eixo das ordenadas o tempo, de maneira 
que:  

(...) a história da restauração, desde suas origens por volta dos séculos 
XVIII e XIX, poderia ser esquematizado com uma curva sinusoidal que, 
diminuindo em intensidade, aproxima-se assintoticamente a zero, 
exatamente onde impulso oposto dos dois componentes, históricos e 
estética, gradualmente tendem a ser abafado em um conteúdo ‘crítica’ 
de equilíbrio no limite de um pequeno “delta” o que significa a activação 
dialética insuprímivel necessário recorrer a em cada caso. Este esquema, 
de fato, até algum tempo atrás verdade é parecia também desejável que 
descreve um processo de amadurecimento teórico e metodológico eficaz 
restaurar mas nos últimos tempos parece hesitar contra o fim acima 
mencionado, a tal ponto que o sinusoide parece perpetuar, em toda a 
sua amplitude, sem possibilidade de solução real e mitigação das duas 
instâncias.[1] (CARBONARA, 1998, p.19) 

[1]  (...) podría esquematizarse con una curva sinusoide que, disminuyendo de intensidad, se 
acerca asintóticamente a cero, justo donde el empuje contrapuesto de las dos componentes, 
la histórica y la estética, tienden progresivamente a amortiguarse en un equilibrio ‘crítico’, 
contenido en el límite de un pequeño “delta” que significa la necesaria, insuprimible activación 
dialéctica a  la  cual  recurrir  en  cada  caso.  Dicho  esquema,  en  efecto, hasta  hace  algún  
tiempo  se  antojaba  verídico,  además  de deseable describiendo  un  proceso  de  efectiva  
maduración teórica y metodológica de la restauración pero en estos últimos tiempos parece 
vacilar frente a los extremos antes citados, al punto que la sinusoide parece perpetuarse, en 
toda su amplitud, sin posibilidad de solución real y mitigación de las dos instancias.

A oscilação, ao longo dos séculos, entre as ações que propõe a supremacia das 
instancias históricas frente a estética, e por outro lado, aquelas de hegemonia 
da instancia estética sobre a histórica, demonstram o comportamento aparente-
mente senoidal e por assim ser “repetitivo” da preservação do patrimônio. Tam-

bém está representado graficamente, entre linhas operativas e de investigação 
tão antagônicas aquela que prezava pelo equilíbrio entre as duas instâncias, e 
que é chamada pelos teóricos de crítico-conservativa.  E por vários momentos, 
acreditou-se que o surgimento desta linha extinguiria as outras, justamente por 
ser resultante de mais de dois séculos de amadurecimento teórico, mas isso não 
ocorreu. 
Figura 1 – Gráfico Cartesiano simbólico da história da restauração, proposto por Carbonara. 

Fonte: (CARBONARA, 1998). 

Disponível em: https://polipapers.upv.es/index.php/loggia/article/view/5339/5334. Acesso em: 

22/03/2018. O eixo das abcissas representa o tempo, o das ordenadas positivo o valor da instância 

histórica, e o do negativo ordena o valor da instância estética. 
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A comprovação desta afirmativa esta em outra publicação de Giovanni Carbonara 
(2011), o livro “Architettura d’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo”, na qual o 
autor analisa distintas intervenções na preexistência edilícia e as classifica. Dentre 
os exemplares, existem algumas onde houve o comprometimento das instâncias 
históricas e/ou estéticas, mas também há intervenções fundamentadas na correta 
leitura do monumento, na compreensão da sua história e dos seus valores.   

O último capítulo do livro trata de casos particulares, no qual se insere o restauro 
de edifícios modernos como o da Torre Pirelli em Milão. O primeiro arranha-céu 
da Itália, foi projetado pelo arquiteto Gio Ponti para ser o edificio mais alto da Eu-
ropa e ter uma fachada futurista. Isso foi alcançado atraves do uso de um sistema 
de paredes cortina em aluminio e vidro assim como pela adoção de uma estrutura 
de concreto de variada seção concebida pelo grande engenheiro Pier Luigi Nervi. 
Mas em 2002, um acidente aéreo distruiu tres andares deste edificio, danificando 
parte da estrutura, dos fechamentos e do proprio revestimento da fachada, pelo 
choque de uma aeronave de pequeno porte (CAMPANELLI, 2014). 

Frente a esta fatalidade, foi necessário transformar a reforma - que tinha o ob-
jetivo de atualizar a infraestrutura de instalações existente – em uma obra de 
restauração. Era possível e viável a reconstrução do que havia sido perdido com 
o acidente, tendo em vista que as técnicas construtivas deste exemplar dos anos 
50, ainda são utilizadas contemporaneamente e os materiais podem inclusive ser 
produzidos industrialmente. Mas isso seria tratar o patrimônio moderno de forma 
desigual pois ele não oferece ainda um distanciamento histórico, capaz de gerar 
ações preservadoras. Mas segundo Alessandro Pergoli Campanelli (2014), o prob-
lema da restauração foi abordado criticamente considerando que:  

(...)  Assim, as partes a serem conservadas, sacrificadas ou 
substituídas foram criteriosamente avaliadas. Caso contrário, a 
aceitação da reprodutibilidade pela corte (e, portanto, a ausência 
de valor material) de qualquer produção industrial seria equivalente 
a considerar a maioria do material constituinte das obras 
arquitetônicas modernas desprovida, não tanto de valor estético, 

mas de qualquer valor do testemunho histórico. Essa condição é 
semelhante ao caso dos componentes mecânicos comuns de uma 
máquina ainda em funcionamento. Aceitando um método acrítico 
de intervenções considerando a substituição automática de todas 
as peças originalmente produzidas em série por serem ineficientes 
ou “normativas”, qualquer arquitetura moderna, da obra-prima ao 
monumento histórico, seria tratada como um artefato industrial 
ainda em funcionamento, que simplesmente precisa ser reparado e 
atualizado.

O sistema de parede cortina foi restaurado e remontado de acordo com os critéri-
os internacionalmente reconhecidos da anastilose e da mínima intervenção. Todo 
o revestimento da fachada também foi avaliado em relação a sua aderência ao 
substrato e consolidado ou reintegrado com novas peças cerâmicas, e seguindo 
as diretrizes do mapeamento de danos realizados. 

Mas nem todo o patrimônio arquitetônico modernista teve a conservação como 
eixo de intervenção, mas sim o de seu oposto e inverso que é a reconstrução. 
Como nos casos paradigmáticos dos pavilhões da Exposição Universal de 1929 
de Mies van der Rohe e daquele da Exposição de Paris em 1937 de Josep Sert e 
Luis Lacasa, ambos reconstruídos entre os anos 80 e 90. Obras efêmeras que se 
tornaram eternas.  Nas palavras de Beatriz kuhl (2009, p.134), estas são: 

(...) maquetes em escala 1:1 que perderam sua relação com o contexto 
– urbano, histórico, social, cultural, tecnológico, econômico etc. – 
que deram origem aos seus originais. É necessário ainda indagar a 
concepção de arquitetura que anima essas iniciativas, uma vez que 
das obras reproduzidas, além da relação com o contexto, foi subtraída 
também sua carga de experimentalismo e seu papel de oferecer 
respostas inovadoras a questões que se colocavam quando foram 
concebidas. 

As cópias e as replicas sempre fizeram parte da história da arte em especial da 
pintura e escultura, mas a repristinação de obras arquitetônicas tornou-se um 
verdadeiro movimento de forte tendência nas últimas décadas. (MARTINEZ, 2007). 
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Se no século XIX Violet Le duc defendia a reconstrução e a adoção de elementos 
arquitetônicos que nem estavam presentes originalmente na obra, a fim de que 
fosse criado um exemplar ideal daquele estilo, outros arquitetos como Luca Bel-
trami também o fariam no século seguinte. 

A arquitetura desaparecida e vitimada pela Segunda Guerra Mundial deveria ser 
reconstruída com´era e dov´era, como no caso Campanário de Veneza, na Praça 
São Marcos. Em termos formais este é igual ao original, mas os materiais e técni-
cas construtivas utilizadas são contemporâneas a sua reconstrução, de modo que 
a estrutura erigida ficou duas mil toneladas mais leve que a anterior. A reprodução 
da antiga torre no mesmo local que a destruída, foi defendida pela sociedade que 
reclamava a sua necessidade funcional e simbólica, apesar de duramente critica-
da. 

Segundo o texto “Os Princípios para a restauração dos monumentos” de Cesare 
Brandi o problema deve ser abordado a partir de duas perspectivas: aquela que 
diz respeito ao próprio edifício ou aquela “(...) do ambiente em que se encontra 
que, além de estar ligado de modo indissolúvel ao próprio monumento do ponto 
de vista espacial, pode constituir, por sua vez, um monumento, de que o monu-
mento em questão constitui um elemento” (2004, p.137). 

Analisando primeiro a dimensão exterior-interior deve-se atentar para o fato de 
que na arquitetura a espacialidade própria do monumento é coexistente ao es-
paço ambiente em que o monumento foi construído. Assim, na visão de Brandi 
(2004), é importante que os elementos desaparecidos sejam reconstruídos se es-
tes não se configurarem como obras de arte. O objetivo seria então devolver ao 
ambiente urbano, em questão, sua espacialidade anterior. Por outro lado, se:

Os elementos desaparecidos tiverem sido em si obras de arte, está 
absolutamente fora de questão que se possam reconstituir como copias. 
O ambiente deverá ser reconstituído com base nos dados espaciais e 
não naqueles formais do monumento que desapareceu. Assim, deveria 
ter sido reconstruído um campanário em São Marcos em Veneza, mas 

não o campanário caído; assim, deveria ter sido reconstruído uma 
ponte, em Santa Trindade de Florença, mas não a ponte de Ammannati. 
(BRANDI, 2004, p.137). 

Entretanto, no caso da perda da dimensão interior-exterior na qual apenas a vol-
umetria esta conservada, mas a ambiência histórica está ausente, é possível e 
necessário que se reconstrua o interior do monumento. Mas que não se execute 
uma cópia do que existia. 

Mas segundo Ascension Hernandez Martinez (2007) a filosofia do com´era e 
dov´era continua a inspirar operações similares como aquela ocorrida no Te-
atro de La Fenice que foi reconstruído segundo o projeto do arquiteto Aldo Rossi 
desenvolvido em 1997.

La destruccion del histórico teatro veneciano, uma de las señas de 
identidade de Venecia, em um pavoroso incêndio la noche del 29 de 
enero de 1996, abrió en Italia la cajá de Pandora, pues resurgieron, com 
inusitada fuerza y prácticamente sin oposición pública, los defensores 
de la reconstrucion com´era e dov´era. Muchos fueron los argumentos 
expuestos, dominando los emotivos, la rabia y la tristeza, que llevaron 
a exigir la immediata reconstruccion del monumento en el menor 
tiempo possible, sin admitir ninguna otra posibilidad como habria 
sido la construccion de uma fabrica ex novo, mejor adaptada a las 
necessidades de um teatro de opera moderno. (MARTINEZ, 2007, p.43-
44)

O grande número de ocorrências leva a compreensão de que este é um fenômeno 
de magnitude internacional, denominado pela autora de clonagem arquitetônica.  

2.  O CLONE
A região norte do Estado do Paraná passou por um notável desenvolvimento 
econômico nos anos 50, impulsionada pelo crescente aumento da produção ca-
feeira. Inclusive, foi neste período que Londrina recebeu o título de capital mundi-
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al do café e também presenciou a introdução da arquitetura moderna de Vilanova 
Artigas e de seu sócio Carlos Cascaldi. Uma serie de edifícios foram projetados por 
estes arquitetos, como o da Rodoviária de Londrina, o do Teatro Ouro Verde, o 
Edifício Autolon e o da Casa da Criança, além de outros. 

O Cine Teatro Ouro Verde foi inaugurado em 24 de dezembro de 1952, sendo 
que a obra levou quatro anos para ser concluída. O programa arquitetônico está 
dividido em áreas sociais e de serviço. A planta do saguão, indica que este foi 
projetado em um nível mais baixo e com uma ampla área de estar para o público, 
sendo comumente utilizado à época pelos fazendeiros de café para conversar e 
fazer negócios. Também estão neste nível os sanitários e as duas entradas para a 
plateia. 

Segundo Juliana Suzuki (2003) as mil e quinhentas poltronas reclináveis em couro 
do cinema estavam distribuídas entre a plateia e o balcão, oferecendo uma capaci-
dade muito superior ao do público frequentador para a época. O piso era com-
pletamente atapetado, as cortinas em veludo italiano, a tela de projeção era em 
vidro e possuía ar condicionado além de um gerador próprio, pois a falta de en-
ergia era constante à época. “Os arquitetos também evidenciaram a preocupação 
com a questão acústica, uma vez que há aletas nas paredes laterais para melhor 
propagação do som. Estas são revestidas de lambris de madeira, e há aplicações 
decorativas curvilíneas, típicas dos anos 50” (SUZUKI, 2003, p. 92).  

A sua fachada trás o título “Ouro Verde” e o símbolo do fruto do café em seu fron-
tispício alargado pelo emprego de faixas e linhas horizontais curvas. “A edificação, 
de concreto armado, é revestida com pastilhas cerâmicas, e possui um amplo foy-
er, integrado com o passeio, sobre o qual se projeta o pavimento superior, suste-
ntado por pilotis esbeltos” (LYRA et. al, 2006, p.277).

A decadência dos cinemas no Brasil fez com que em 1978 o Ouro Verde fosse 
vendido a Fundação da Universidade Estadual de Londrina, que o transformou em 
Cine Teatro. Em agosto de 1985 o edifício foi interditado por risco de desabamento 
da cobertura, sendo reaberto após dez meses com o telhado reformado, o palco 

ampliado para o novo uso (de um teatro) e melhorias nas instalações hidráulicas 
e elétricas. Em 1999 o então Cine Teatro Ouro Verde foi tombado pela Coorde-
nadoria do Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná (CEPHA), sob 
o processo n° 002/98, Inscrição n° 126, do Livro do Tombo Histórico. Mas em 2002, 
o cinema foi novamente fechado para obras de restauração, tendo em vista que 
partes do projeto original haviam sofrido alterações. (SUZUKI, 2003)

Na tarde de domingo do dia 12 de fevereiro de 2012, que um incêndio de grandes 
proporções destruiu o local, sobrando apenas entulho, ferro retorcido, fumaça 
e cinzas, havendo o desabamento de uma grande parte do imóvel.  Segundo o 
laudo, foi confirmado que o fogo foi causado devido à um curto circuito que ocor-
reu entre o forro e o telhado. A reconstrução foi iniciada em janeiro de 2014, no 
entanto, o atraso no repasse dos recursos reduziu o ritmo de obra e estendeu o 
prazo de conclusão. E, no dia 30 de julho de 2017 o Cine Teatro reabriu suas portas 
ao público.  

Os projetos arquitetônicos e os complementares foram desenvolvidos por um 
grupo de professores da UEL juntamente com profissionais do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil (Sinduscon/Norte). A reconstrução do Cine Teatro 
Ouro Verde foi uma decisão tomada em comum acordo com a Coordenação do 
Patrimônio Cultural do Paraná, e acredita-se que fortemente embasada no apelo 
popular. Como já havia sido mencionado por Juliana Suzuki (2003, p.95) “de to-
das as obras que Artigas e Cascaldi projetaram para Londrina, é a mais querida 
e apreciada pela população, muito mais, inclusive, que a Estação Rodoviária, que 
recebeu maior divulgação”. 
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Figura 2 – Fotos do interior do Ouro Verde após o incêndio. 

Fonte: Jornal Folha de Londrina, 2013. A imagem mostra toda a cobertura destruída e apenas as 

paredes, palco e mezanino. 

3.  O PROJETO DE CLONAGEM ARQUITÊTONICA: 
“COM’ERA, DOV’ERA”
Ao entrar no Cine Teatro Ouro Verde o visitante se deparava com um extenso 
e amplo hall sustentado por duas linhas de pilares redondos em pastilha verde, 
tendo suas paredes laterais revestidas de lambris. Na ocasião do incêndio, esta 
arquitetura não sofreu danos e pode permanecer como era originalmente, sendo 
necessária apenas a execução de serviços de conservação da pré-existência. 

Por outro lado, do cinema restaram apenas a estrutura e as paredes externas (o 
perímetro do edifício), a laje do palco e do balcão. Assim como os dois acessos 
ao hall de entrada que era feito por escadas laterais. Como o objetivo do projeto 
de restauração foi a reconstrução do teatro, isso exigiu que fossem realizados 
testes para a verificação das condições das alvenarias assim como a execução de 
reforços na estrutura pré-existente. 

Todo o interior do teatro foi reconstruído de maneira a seguir o projeto do ar-
quiteto Vilanova Artigas mas utilizando materiais contemporâneos. Os forros, por 
exemplo, eram de madeira, e foram substituídos por gesso acartonado, que é 
um material mais leve. Por outro lado, grande parte da reconstrução buscou ser 
fidedigna ao que existia antes do incêndio, como os revestimentos das paredes 
que foram refeitos em lambril, reproduzindo inclusive a forma de ameba do pro-
jeto original. E, os pisos em carpet e madeira que seguem até mesmo a paginação 
original, tendo apenas a representação do ramo de café como novo elemento. 

Ainda com relação ao interior do Ouro Verde, é importante ressaltar que uma 
modificação notável foi na cor utilizada, pois esta era clara em tons de bege e 
foi alterada para o preto. A intenção, segundo os projetistas, era de aumentar 
a qualidade do espetáculo, sendo este um critério mais técnico do que estético. 
O projeto de reconstrução também optou por estender o palco em dois metros, 
fazendo com que fosse possível colocar a parte das instalações cênicas do teatro 
nos fundos, mas que teve por consequência a redução do número de fileiras de 
poltronas. A altura do palco também foi modificada, pois o novo foi construído 
sobre as ruinas do antigo.

A cobertura que havia sido totalmente destruída pelo incêndio foi reconstruída 
com algumas modificações. A primeira delas se refere a altura, que foi aumenta-
da na parte da caixa cênica, inclusive pela necessidade instalação de passarelas 
metálicas para a realização de manutenções. A outra mudança foi relativa a telha 
que passou a ser termo-acústica, pois detém um melhor desempenho. 

A fachada do Ouro Verde sofreu poucos danos, sendo necessária apenas a recom-
posição de algumas áreas do revestimento em pastilha. Entretanto, o desafio era 
encontrar um material próximo do original.  Como o prédio da Secretaria Munic-
ipal de Cultura passava por obras de restauração, e este tinha o mesmo revesti-
mento, foi utilizado o material para a recomposição da fachada. 

O objetivo do projeto de reconstrução, segundo os arquitetos entrevistados, 
era que o interior e exterior do edifício idealizado por Artigas voltasse a existir: 
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“COM’ERA, DOV’ERA” (como era e onde era). Ao comparar a planta baixa represen-
tada no projeto original com o da reconstrução é possível inferir que estes são 
praticamente idênticos internamente. Mas em termos volumétricos, ocorreram 
alterações na altura da cobertura (como dito anteriormente) e também foi criado 
um outro volume na lateral do palco uma área destinada aos camarins, sendo 
essa uma necessidade que já tinha sido apontada inclusive na ocasião do tomba-
mento pelo Estado (CEPHA) em 1999, conforme consta no dossiê. 

A “atualização” desta obra estaria restrita apenas ao uso de tecnologia cênica, de 
som, iluminação e acústica. Sendo considerado um dos teatros melhor equipados 
do Sul do país atualmente. A acessibilidade também foi uma questão de relevância 
deste projeto de reconstrução, assim como o atendimento as normas de segu-
rança contra incêndio e pânico, segundo os entrevistados. 

Figura 3 – Hall de entrada e interior do Cine Teatro Ouro Verde antes e depois da reconstrução. 

Fonte: Adaptado de (SUZUKI, 2003) e fotos das autoras. 
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Figura 4 – Projeto de Reconstrução X Projeto Original: Planta Baixa e Corte AA. 

Fonte: Adaptado de (SUZUKI, 2003) e do projeto de reconstrução (UEL, 2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Cine Teatro Ouro Verde possui grande importância cultural e arquitetônica para 
a cidade, não só por conter marcas históricas como a época em que foi construído, 
bem como pelo fato de estar ligado ao nome do notável arquiteto J. B. Vilanova Ar-
tigas. Desempenha um papel relevante em Londrina ao acolher várias expressões 
artísticas e também pelo fato de ter sido palco de grandes movimentos culturais, 
os quais ficaram gravados na memória dos moradores que frequentavam as apre-
sentações no Teatro desde a infância. 

O edifício sempre foi referência na composição da imagem urbana, e isso não 
foi perdido na ocasião do incêndio, pois sua volumetria e inclusive seu hall de 
entrada não sofreram grandes danos. Entretanto, o que se perdeu foi a “unidade 
potencial” deste monumento, a essência do seu uso, o teatro/cinema. O segundo 
axioma da Teoria da Restauração de Cesare Brandi, fundamenta este fato: 
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 “A restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da 
obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico 
ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem 
da obra de arte no tempo. Ainda que se busque com a restauração 
a unidade potencial da obra (conceito de todo distinto de unidade 
estilística), não se deve com isso sacrificar a veracidade do monumento, 
seja através de uma falsificação artística, seja de uma falsificação 
histórica (2004, p.33)”.

Assim, se o objetivo do projeto era a restauração do Cine Teatro Ouro-Verde como 
constava no edital da licitação, o que deveria ter sido proposto era a construção 
de um novo interior e não daquele que existia antes do incêndio e que era um 
projeto do arquiteto Vilanova Artigas. Criou-se um falso artístico, falso histórico, 
“foi cancelado um traço da passagem da obra de arte no tempo” – o incêndio. Foi 
sacrificada a veracidade do monumento quando se sucumbiu a pressão popular. 

Outro fato que este caso apresenta é o da certeza de que sempre será possível 
justificar a reconstrução através da interpretação dúbia ou duvidosa das Cartas 
Patrimoniais e das diversas vertentes da Teoria da Restauração. É ingênuo pensar 
que está deixará de ocorrer no Brasil ou em outro país do mundo, pois como ver-
ificado por Giovanni Carbonara as ações de preservação do patrimônio tem um 
comportamento senoidal, e por isso a história sempre poderá se repetir. 
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RESUMO
Tendo em vista características da trajetória e do universo da capoeira e a 
interpretação das políticas governamentais como processos de formação de Estado, 
este artigo representa o esforço de discutir sobre algumas das práticas, dos sentidos e 
das relações em torno do que constitui a salvaguarda da capoeira, da maneira como 
está sendo implementada pelo IPHAN, como também sobre o que seria salvaguardar 
essa prática para os sujeitos. Trata-se de um levantamento e evidenciação 
de problemáticas, questões ou nós e, assim, da apresentação de alguns dos 
entendimentos variados e das teias que são construídas ou que ficam proeminentes 
durante essa salvaguarda. Observar-se-á que a pluralidade de vertentes, associações 
e grupos de capoeira consiste em um dos principais desafios, tendo em vista o modo 
como, nesse caso, foi executada a política governamental e como ela opera.

Palavras-chave: Salvaguarda; Capoeira; Patrimônio Cultural; Processos de formação 
de Estado.
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Capoeira(s): algumas características que se destacam
A Roda de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira foram Registrados como 
Patrimônios Culturais do Brasil em outubro de 2008, respectivamente no Livro das 
Formas de Expressão e no Livro dos Saberes. O pedido formal de Registro ocor-
reu em 2006, sendo seu proponente o próprio Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), instituição responsável pela política patrimonial de 
âmbito federal no Brasil. 

Após o Registro da Roda de Capoeira e do Ofício dos Mestres de Capoeira, houve o 
entendimento, conforme estudo realizado por Lima (2012), de que seria necessário 
iniciar a construção de um plano de salvaguarda, o qual, de acordo com o relati-
vamente recente Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens Registrados 
(2015), consiste em um conjunto de ações de apoio e fomento, de caráter pro-
gramático, a serem realizadas em um determinado período, pela iniciativa e com 
a participação dos chamados detentores do bem cultural Registrado. Para tanto, 
o Grupo de Trabalho Pró Capoeira (GTPC) foi criado em 2009, ficando responsável 
pela estruturação do Programa de Salvaguarda e Incentivo à Capoeira (Pró Capoe-
ira). 

No ano de 2011, depois de realizados três encontros regionais de capoeira para 
definição do plano em questão, todos ocorridos em 2010, essa salvaguarda pas-
sou por uma fase de indefinição e de estagnação. Isso ocorreu, conforme Lima 
(2012), em razão da descontinuidade das ações do Pró-Capoeira e de dificuldades 
como desarticulações institucionais e consequentes incertezas quanto ao rumo 
do programa. Com vistas a retomar esse processo, superando os impasses apon-
tados, em 2012 ocorreu a descentralização das suas ações. Assim, a partir daquele 
ano, as ações de apoio e fomento passaram a ser desenvolvidas conforme uni-
dades da federação e a perspectiva nacional, pois, cedeu lugar à estadual, embora 
tenham acontecidos esforços em 2012 para a retomada do Pró-Capoeira (e de seu 
grupo de trabalho) e embora isso não signifique que a primeira perspectiva tenha 
sido abandonada.

Dessa maneira, o IPHAN, por meio de suas superintendências estaduais, ficou re-
sponsável por coordenar a elaboração de planos de salvaguarda estaduais, com a 
participação ou mobilização de capoeiristas, destacando como objetivos, hoje fir-
mados nos documentos norteadores de sua política governamental, a autonomia 
dos grupos e a sustentabilidade da prática. Posto isso, para a construção desses 
planos estaduais de salvaguarda, sob orientação nacional, seria preciso o envolvi-
mento dos detentores, isto é, seria necessária a constituição de coletivos deliber-
ativos estaduais de capoeiristas[1], denominação utilizada atualmente para fazer 
menção aos grupos e indivíduos participantes da salvaguarda.

Analisando o histórico da capoeira no país, embora não seja possível apontar com 
exatidão acontecimentos e datas relativos ao seu surgimento ou criação, esta 
prática corporal entendida como filosofia, trabalho ou transformação social e indi-
vidual, como um modo específico de existir no mundo representativo da resistên-
cia da cultura afro-brasileira, é realizada no Brasil desde o contexto do período 
colonial, estando ligada à escravidão.

Um dos primeiros registros da manifestação no país consiste em um arquivo do 
ano de 1789. O documento trata da libertação de um escravo que havia sido pre-
so por praticar capoeira no Rio de Janeiro, como apresenta o Dossiê da Roda de 
Capoeira e do Ofício dos Mestres de Capoeira, produzido pelo Instituto do Pat-
rimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na edição de 2014. Esse arquivo de 
1789 demonstra, pois, que mesmo antes da previsão da capoeira como crime no 
Código Penal de 1890, a manifestação já era criminalizada no Brasil. 

A sua ressemantização ou pacificação, como denomina Vassalo (2003), consiste 
em um dos principais processos da trajetória da manifestação, os quais, como 

[1]  O coletivo a que me refiro no trecho diz respeito ao grupo constituído para um 
processo de salvaguarda. Dessa maneira, a mobilização ou a articulação dos chamados 
detentores dos bens culturais Registrados visando à construção de um plano de ações 
para a salvaguarda desse bem é chamada, no Termo de Referência para a Salvaguarda 
de Bens Registrados (2015), de coletivo deliberativo.
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será visto adiante, por suas implicações sobre o desenvolvimento de uma sal-
vaguarda para a capoeira, merecem destaque neste artigo. A ressemantização ou 
pacificação em discussão consiste no processo pelo qual a prática passou de ato 
criminoso a símbolo nacional na narrativa de representantes do poder público 
e em normas jurídicas, no contexto de construção de uma unificação nacional 
(VASSALO, 2003). Dessa maneira, como observa Vassalo (2003), a ênfase anterior-
mente direcionada a uma dimensão de violência e luta passa a recair em aspectos 
da capoeira como de congregação, cerimonial, brincadeira e esporte. 

Cabe ressaltar que, embora tenha passado por tal pacificação em narrativas de 
representantes do poder público e em normas jurídicas, as quais tiveram impli-
cações na dinâmica de ações e representações coletivas, e apesar de sua notória 
difusão, alcançando diferentes espaços, segmentos e classes, a capoeira, em vir-
tude da sua identidade afro-brasileira, sofre com semelhantes estigmas (repre-
sentações impostas) atribuídos a outras práticas culturais de segmentos da popu-
lação negra no Brasil. 

É importante reforçar que o surgimento e a história da capoeira estão situados 
dentro do universo de problemáticas e debates raciais no país, sendo represen-
tativa da resistência, principalmente no contexto da escravidão, mas também na 
contemporaneidade, da cultura africana ou afro-brasileira, exteriorizada nos can-
tos, instrumentos, toques, dinâmicas e movimentos dessa prática corporal, cultur-
al, de transformação individual e coletiva.

Outro aspecto da trajetória da capoeira a ser destacado consiste na construção, 
iniciada nos anos de 1930, de um paradigma de pureza para a Capoeira Angola, 
em contraste com a Capoeira Regional, na reflexão feita por Vassalo (2003), a par-
tir do estudo da trajetória de Mestre Pastinha. Essa análise é importante para ob-
servar um dos pontos que torna complexo o desenvolvimento de ações de apoio 
e fomento para capoeira após seu reconhecimento como patrimônio, a saber, a 
pluralidade de linhas, estilos, modalidades ou vertentes da prática, cada uma com 

suas organizações ou associações[2] de grupos de capoeira, os quais são também 
múltiplos. 

A tese defendida por Vassalo (2003) é a de que a construção da pureza apontada 
anteriormente é decorrente da relação entre capoeiristas e intelectuais, entre os 
anos 30 e 60[3]. Nesse contexto, a Bahia torna-se o locus da capoeira dita mais 
pura, Capoeira Angola, da qual Mestre Pastinha é representante, e a vertente prat-
icada também na Bahia, mas estendida ao Rio de Janeiro, Capoeira Regional, in-
fluenciada por Mestre Bimba, é percebida como descaracterizada, como conclui a 
autora. Assim sendo, embora a trajetória de Mestre Pastinha seja complexa e per-
passada por influências modernas e o próprio mestre se afirme como introdutor 
de mudanças inovadoras na prática cultural, a narrativa de autenticidade e pureza 
não deixou de ser construída entre os anos 30 e 60, reverberando nos dias de 
hoje. Vassalo (2003) defende, portanto, que a manifestação deve ser pensada não 
apenas como uma atividade tradicional, mas como um produto da modernidade, 
uma invenção do presente ou uma elaboração a partir de um contexto contem-
porâneo.  

[2]  Essas organizações, associações, ligas, federações e confederações, possuem 
algumas diferenças conceituais entre si, mas de modo geral são entidades, pessoas 
jurídicas, que buscam representar as demandas e os interesses de determinado 
conjunto de capoeiristas membros, ou melhor, grupos de capoeira associados, além de 
promover ações relacionadas aos objetivos que movem a sua criação e de organizar 
aspectos que dizem respeito à prática da capoeira por parte de seus membros, como 
sistema de graduações ou competições, entre outros. Essas estruturas ou formatos de 
organização são comuns no universo esportivo. 
[3]  Isso tem relação, para Vassalo (2003), com o fato de, a partir dos anos 30, o 
paradigma da raça ser substituído pelo da cultura nos estudos afro-brasileiros, que 
passou a basear-se na tradição folclorista de classificar as expressões culturais em 
termos de pureza ou degradação. Posto isso, eram assumidas como expressões 
autênticas aquelas situadas no Nordeste, devido à consideração de que essa região era 
menos atingida pela modernização do país, urbanização e industrialização, de modo 
que se consolida a visão dicotômica entre Nordeste, símbolo de tradição, e Sudeste, de 
modernidade (VASSALO, 2003).
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Posto isso, para além da classificação, assumida correntemente como principal, 
entre Capoeira Angola e Regional, é possível perceber certa pluralidade de linhas 
ou vertentes de capoeira. Dentro desses estilos ou modalidades, é possível iden-
tificar ainda diferenças quanto ao modo de organização, enfoque de atuação, 
abrangência territorial e composições entre grupos de capoeira e entre suas asso-
ciações ou redes, sendo suas distinções correspondentes a maneiras diferentes de 
construção simbólica da capoeira (VASSALO, 2003), de afirmação de identidades e 
de negociações por espaço, poder e direitos na sociedade. 

Em relatórios de mapeamentos[4] de grupos e praticantes de capoeira, em uni-
dades da federação específicas, realizados por algumas Superintendências Estad-
uais do IPHAN, foi possível notar que em Minas Gerais, por exemplo, a oposição 
enfatizada pela literatura que trata da capoeira, a qual ressalta diferenças entre 
Capoeira Angola e Regional, não se mostra tão presente no modo como uma 
quantidade considerável de grupos se auto classificam, ao passo que indicam 
o seu estilo como sendo Angola e também Regional. Ainda, cabe observar que 
nesse mapeamento alguns grupos preferiram não definir seu estilo, outros uti-

[4]  Conforme a Portaria n° 200, de 18 de maio de 2016, que dispõe sobre a 
regulamentação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – PNPI, uma das 
quatro linhas de atuação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial consiste na 
“Pesquisa, documentação e informação”.  Seu objetivo consiste em reunir, produzir 
e sistematizar fontes de informação sobre patrimônios culturais imateriais e uma de 
suas modalidades seria o mapeamento. No mapeamento, esse objetivo de produção 
de dados está enlaçado a uma perspectiva espacial ou territorial, no sentido de que são 
almejadas informações não só sobre aspectos, características, pessoas e elementos 
constitutivos do patrimônio que se tem como foco, como também acerca de como isso 
está distribuído geograficamente em um local, estado ou região. Por possibilitar, então, 
certo panorama de uma realidade específica, mapeamentos também são feitos durante 
a fase de apoio e fomento visando à ampliação da mobilização dos detentores para a 
salvaguarda do bem cultural. No caso da capoeira, após o Registro até este momento, 
foram realizados ou iniciados mapeamentos estaduais no Espírito Santo, Minas Gerais, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe – sem contar o mapeamento 
realizado na Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco durante a fase de Identificação e 
Registro dessa prática cultural. 

lizaram denominações menos conhecidas, sendo a modalidade preponderante 
no estado a chamada Capoeira Contemporânea. Outra observação interessante 
consiste no fato de nem todas as pessoas que se identificaram como capoeiristas 
pertencerem a grupos de capoeira, atuando individualmente. Além disso, nesses 
mapeamentos notou-se a existência de praticantes que se denominaram mestres 
respaldados sobretudo por serem admitidos ou reconhecidos dessa forma por 
pessoas do contexto local. 

Diante, então, dessa diversidade, individual e coletiva, no universo da capoeira, 
Braga (2016) destaca o caráter descentralizado, multidimensional, controverso e 
difuso da manifestação. Descentralizado, uma vez que a prática encontra-se de 
maneira diversa em vários pontos do país, sem contar sua presença no exteri-
or. Multidimensional, haja vista suas dimensões de luta, dança, jogo, música en-
tre outras. Controverso, pois existem diferentes narrativas sobre sua origem e 
história, como aponta, inclusive, o Dossiê do IPHAN, de maneira que é mencio-
nado o seu surgimento na África Central, o qual é perpassado por controvérsias, 
ou pelos escravos de quilombos no Brasil ou ainda indígena, em decorrência da 
etimologia da palavra capoeira. Narrativas diferentes existem ainda quanto ao 
ambiente em que a prática nasceu, se rural, no contexto da senzala, do engenho, 
da escravidão rural; ou urbano, principalmente em cidades portuárias, centros 
urbanos em formação. Difuso, por alcançar diferentes espaços e classes sociais. 
Desse modo, a pluralização da palavra capoeira pode ser acionada como uma for-
ma de evidenciar a diversidade de vertentes, associações e grupos que a praticam 
e de produção, por eles, da manifestação cultural.

Para não deixar de mencionar, existem controvérsias decorrentes da difusão da 
capoeira que dizem respeito ao entendimento de quem seria realmente mestre 
dessa prática, uma vez que alguns, embora se autointitulem mestres, não pos-
suem esse reconhecimento por parte de outros grupos ou associações de capoei-
ra da mesma vertente e de determinados circuitos de pessoas da população local. 
A situação demonstra o quanto a autodenominação ou autodeclaração como me-
stre e mesmo a denominação respaldada em um reconhecimento local muito re-
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strito podem gerar controvérsias, de modo que são levantados pelos praticantes, 
diante de questões desse tipo, informações como os vínculos de formação, com 
mestres de maior reconhecimento, e a inserção em redes e coletivos daquele que 
se denomina mestre. Com isso, o objetivo seria evitar certa banalização do uso do 
título de mestre de capoeira.

Por fim, é relevante destacar algumas tensões ou disputas entre capoeiristas ou 
entre grupos, associações e vertentes. Isso estaria relacionado ao caráter dito 
constitutivo, da trajetória da capoeira, de protesto. Assim, reconhecendo esse as-
pecto, capoeiristas que estavam presentes durante as reuniões de salvaguarda 
da capoeira[5] que acompanhei têm desenvolvido um trabalho de autoavaliação 
juntamente a uma avaliação do contexto político, destacando a importância de 
novas estratégias de aproximação entre eles serem desenvolvidas, pois capoeiris-
ta seria “cismado”, como disse um deles, sem contar a preocupação de que essas 
disputas sejam utilizadas como pretexto para que políticas governamentais não 
sejam desenvolvidas.  A trajetória da capoeira e esse caráter de protesto, crítica 
e “emancipação” da manifestação, palavra utilizada por um desses sujeitos, têm 
implicações ainda nas relações entre seus praticantes e o poder público na figura 
de seus agentes e representantes.

Algumas práticas, sentidos e relações em torno do que 
seria salvaguardar a capoeira
A heterogeneidade de estilo, organização, abrangência, composição, entre outros 
fatores, de grupos de capoeira, acaba se repercutindo em dissonâncias de narra-
tivas e diferenças de posicionamentos no que toca à relação entre eles e órgãos 
e entidades da administração pública, normas jurídicas e a esfera política, bem 
como pesquisadores e instituições de ensino. Isso sem contar nas possibilidades 

[5]  O processo de mobilização dos detentores dos bens culturais, a fim de que 
elaborem um plano de ações para a salvaguarda do bem, ocorre por meio de reuniões, 
locais ou mais amplas; encontros; seminários; oficinas; entre outras possibilidades de 
que sejam estabelecidas conversas e relações entre eles.

de posições diferenciadas acerca de como deve ser a relação entre praticantes 
de diferentes estilos, de graus de hierarquia ou graus de formação distintos e 
gerações de capoeiristas diversas. Nesse ínterim, como não poderia deixar de ser, 
existem posicionamentos distintos também acerca do Registro da Roda de Capoe-
ira e do Ofício dos Mestres de Capoeira como patrimônios culturais brasileiros e 
suas implicações. 

Braga (2016), no contexto do processo de salvaguarda da capoeira executado pela 
Superintendência do IPHAN no Paraná, destaca duas dessas posições acerca do 
Registro e do consequente compromisso previsto em normas do IPHAN de re-
alizar ações de apoio e fomento à capoeira no Brasil. Uma seria a de que esse 
reconhecimento é uma forma de retratação do Estado, tendo em vista o históri-
co de criminalização e escravidão. A outra, em contrapartida, consiste no enten-
dimento de que seria, pelo contrário, uma apropriação estatal da manifestação 
sem o devido reconhecimento de que ela tem tido continuidade por iniciativa dos 
próprios mestres e grupos de capoeira. 

Além disso, outro aspecto relevante mencionado por Braga (2016) foi a com-
preensão de capoeiristas sobre o que seria salvaguardar a capoeira no Paraná, a 
saber, antes de tudo, políticas de seguridade e manutenção dos mestres ou líde-
res engajados na continuidade da prática, como recompensa a estes, que há tem-
pos empreendem esforços correspondentes aos propósitos da salvaguarda em si. 

A partir das perspectivas destacadas por Braga (2016), das observações de cam-
po[6] e de pesquisas bibliográficas, é possível dizer que é uma posição aparen-
temente consensual no universo da capoeira, e que também está presente no 
discurso de técnicos do IPHAN, o fato de que a salvaguarda ou a continuidade 
da manifestação vem sendo empreendida há muito tempo, antes mesmo da ex-
istência dessa e de outras políticas governamentais. Nota-se então a ênfase na 

[6]  Acompanhamento de três reuniões de capoeiristas (duas no estado da Bahia, 
interior e capital; além de uma no estado do Pará), todas no mês de novembro de 2016, 
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característica de resistência ou persistência da capoeira, independente de apoios 
(ou da criminalização) por parte de governos.

No que diz respeito a como têm se desenvolvido os processos de salvaguarda da 
capoeira, algumas observações sobre as perspectivas de capoeiristas foram feitas 
durante o mês de novembro de 2016, quando acompanhei reuniões de salvaguar-
da da capoeira na Bahia e no Pará. Uma questão que surgiu durante o encontro no 
Pará foi o entendimento de alguns mestres de que as reuniões, oficinas e outros 
eventos no âmbito dessa salvaguarda não representam por si sós benefícios, re-
sultados ou ações efetivas para a prática, esperando eles algum produto[7] decor-
rente disso. 

No caso do Pará, não foi possível perceber se esse era um posicionamento que 
representava a opinião da maioria presente, até porque o mestre que defendeu 
a ideia, foi ponderado por outro, que advogou a importância desses momentos e 
seu benefício direto, digamos assim, para a capoeira, uma vez que são espaços de 
diálogo e aproximação entre capoeiristas e seus grupos que passam a fortalecer 
laços, criar novos, realizar trocas e conhecer mais as atividades uns dos outros, 
como citou alguns exemplos. 

Outras experiências me fizeram perceber que pensamentos desses dois tipos 
também existem entre técnicos ou funcionários do IPHAN. Assim, há diferentes 
pontos de vista, que podem ser de caráter mais pessoal ou coletivo, acerca dos 
temas discutidos nessas reuniões. Alguns assuntos se mostram mais controversos 
do que outros na medida em que geram dissensos a partir dos quais a tomada de 
decisões complexifica-se, produzindo debates mais densos e longos.

realizadas no âmbito dos processos de salvaguarda da capoeira desses estados, para 
definição de ações de salvaguarda para essa prática cultural.
[7]  No sentido de que dessas discussões devem resultar de modo mais visível 
e imediato a execução de ações ou a implementação de demandas que tenham 
repercussão direta no cotidiano da prática cultural e dos seus praticantes, tais como 
a aposentadoria a velhos mestres, a implementação da capoeira nas escolas, o 
reconhecimento como profissão, entre outras. 

Um desses temas controversos diz respeito à ideia de que não é possível desvin-
cular a capoeira do capoeirista, ao mesmo tempo em que há o reconhecimento de 
que a prática transcende a atuação de seus praticantes. Dessa maneira, ultrapas-
sando uma noção idealizada e abstrata da manifestação, uma salvaguarda da ca-
poeira teria de lidar com as situações concretas em que ela é vivida pelas pessoas. 
Esse argumento é utilizado principalmente para a defesa de ações visando garan-
tias de seguridade social e de qualidade de vida para antigos mestres de capoeira. 

Outro assunto delicado consiste na regulamentação da capoeira como profissão, 
defendida por alguns como sendo diferente da profissionalização. A controvérsia 
reside no fato de que, embora muitos capoeiristas e grupos de capoeira enten-
dam como necessário o reconhecimento como profissão, tendo sua habilidade 
e capacidade reconhecidas e existindo a possibilidade de acesso a benefícios e 
direitos trabalhistas, bem como de exercício do ofício em escolas e no exterior, 
existem também receios quanto a isso a depender da proposta de profissional-
ização que se faz. 

Assim, propostas que submetem a prática a regulamentos e exigências, consid-
eradas infundadas, como o credenciamento a Conselhos Regionais de Educação 
Física, e que enxergam a capoeira a partir somente de uma de suas dimensões, 
particularmente a esportiva, são dissensos nesse universo. Por esse mesmo moti-
vo, a institucionalização da capoeira como esporte olímpico é vista de modo neg-
ativo por muitos. Posto isso, são preponderantes os posicionamentos no sentido 
de defender a profissionalização da capoeira desde que pensada de modo a não 
padronizar a manifestação, o que evitaria a limitação de sua liberdade, diversi-
dade e espontaneidade[8]. 

Em que medida se verificam efetivamente o alcance e a abrangência da repre-
sentatividade pretendida por cada uma das federações e confederações, ligas e 
outras associações de capoeira também é tema de perspectivas diferenciadas, 
dada a multiplicidade de grupos e ainda questões relacionadas às diversas formas 

[8]  Essa questão informa ainda como o esforço de percepção das várias dimensões 



5324 5325

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

de organização e acesso a espaços de poder. Tema que também se destaca é a 
discussão de que a capoeira não deve ser desvinculada da religiosidade de matriz 
africana e do seu passado ligado à escravidão, de modo que a vertente gospel 
seria, para muitos praticantes, a negação disso ao alterar e adaptar elementos da 
dinâmica, dos cantos etc. que fazem referência a essa matriz. 

Algumas observações minhas acerca das reuniões de salvaguarda que acompan-
hei também são relevantes destacar aqui, a saber, a vontade de autogoverno dos 
praticantes da capoeira em relação à prática, isto é, de assumir maior respons-
abilidade e direção, atuando de maneira proativa e adentrando no poder público 
como conselheiros municipais, gestores, representantes políticos, entre outras 
funções; a perspectiva atenta e crítica dos sujeitos com relação aos acontecimen-
tos do contexto político atual; influências do posicionamento político e ideológico 
de capoeiristas do coletivo sobre detentores de outros bens culturais Registrados; 
o objetivo dos presentes de desenvolverem modos de organização de “baixo para 
cima” e de atuação conjunta dos capoeiristas, com menção a possíveis vaidades e 
posturas autocentradas que atrapalhariam essa atuação; a presença de “agentes 
mistos”, de maneira que o engajamento como capoeirista e o papel como agen-
te do poder público ficam entremeados; além dos jogos de cintura e habilidades 
acerca de como funcionam as negociações com representantes políticos. 

da capoeira é passível de conflitos até mesmo intraestatais, isto é, entre as divisões 
temáticas de atuação estatal, suas políticas governamentais e normas específicas. 
O IPHAN e o Ministério do Esporte já entraram em choques de entendimento a 
respeito de como atuar diante da tarefa de fazer dessa prática objeto de políticas 
governamentais, em função da ênfase que dão, respectivamente, à dimensão cultural 
e esportiva. Ainda, é necessário acrescentar os diversos Projetos de Lei do Poder 
Legislativo que entram em divergência com a atuação dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo. No caso do IPHAN, seja pela insistência do Legislativo em atribuir para si a 
competência que é do Executivo de reconhecer um bem material ou imaterial como 
Patrimônio Cultural, seja pela proposição e tramitação de Projetos de Lei que não 
são resultados de consulta ou discussão da maioria dos detentores de bens culturais 
Registrados, tendo pouca legitimidade e gerando repercussões no relacionamento 
entre detentores e instituições do Executivo.

Alguns assuntos colocados em pauta durante esses encontros foram ainda a situ-
ação de vulnerabilidade de mestres antigos, muitos morreram devido a condições 
de pobreza e abandono; a participação das mulheres na capoeira; a inserção nos 
espaços escolares; a religiosidade africana como matriz identitária da capoeira; a 
ampliação da representatividade dos coletivos de capoeira previstos na política 
de salvaguarda, agregando mais mestres e capoeiristas do interior dos estados; 
com relação aos processos de salvaguarda, insatisfações relacionadas a “salário 
digno” e “plano de saúde”; além da discussão sobre o que significam os eventos e 
encontros promovidos no âmbito desses processos para o que seria a salvaguar-
da da capoeira.

A partir dessas observações, é possível destacar que, embora a salvaguarda se 
pretenda inclusiva, a sua atuação em regiões interioranas deixa a desejar em 
relação à atuação nas capitais e em regiões metropolitanas onde estão localiza-
das as Superintendências Estaduais do IPHAN. Assim, nas reuniões acompanha-
das, houve preocupações acerca de como descentralizar e ampliar as discussões 
sobre a salvaguarda da capoeira, promovendo reuniões e encontros em outros 
pontos dos estados, para além das capitais, e envolvendo no debate detentores 
que residem nesses locais. 

Outra consideração que pode ser feita refere-se ao modo como a capoeira é vivida 
pelos seus mestres e professores. O ofício que diz respeito ao domínio da prática 
e do ensino da capoeira e é compreendido não só como o exercício do direito 
de desenvolver uma atividade cultural e de perpetuá-la, mas também como uma 
atividade relativa ao mundo do trabalho, das profissões e a questões da vida co-
mum que remetem às condições materiais de vida, o que torna significativo para 
salvaguarda da capoeira compreender os significados que são atribuídos à noção 
de ofício. 

Até aqui considero que houve não só uma listagem de assuntos correntes nas dis-
cussões sobre a salvaguarda da capoeira acompanhadas, mas também um levan-
tamento e evidenciação de problemáticas, questões ou nós, e assim a exposição 
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de alguns dos entendimentos variados e das relações que são tecidas ou que fi-
cam proeminentes durante essas ocasiões de debate e deliberação. Esse levanta-
mento foi a alternativa encontrada dadas as dificuldades talvez intransponíveis de 
comparar realidades tão diversas por outras vias.

Salvaguarda da capoeira como processo de formação 
de Estado e o papel dos agentes do patrimônio
Conhecer algumas das perspectivas acerca da salvaguarda da capoeira faz par-
te do movimento que entende as políticas governamentais como compostas so-
bretudo por pessoas, sendo variadas as formas de relação e atuação possíveis, 
conforme, inclusive, as identidades, papéis e pertencimentos variados que esses 
sujeitos assumem em diferentes cenas, demonstrando a fragilidade da distinção 
entre sociedade civil e Estado. Significa, pois, relativizar a pressuposta homoge-
neidade do Estado Moderno (MIRANDA, 2005), tornando visível o seu campo de 
obras, isto é, deixando à mostra seus distintos processos de formação, na medida 
em que “O Estado”, de entidade basilar instalada quando declarada, passa a apa-
recer como feixe de relações em movimento e transformação, como fluxo históri-
co em continuidade (SOUZA LIMA e CASTRO, 2015). 

A chamada antropologia do desenvolvimento e a ideia de um campo do conheci-
mento antes para intervenção do que para reflexão são possibilidades, entre algu-
mas existentes e apontadas por Souza Lima e Castro (2015), de situar a gênese dos 
estudos antropológicos sobre políticas públicas e Estado. Os autores indicam que 
a aproximação da antropologia social e cultural em relação ao estudo das políticas 
públicas ou políticas governamentais, esta última denominação é a advogada por 
eles, vem ocorrendo desde 1930. Nesse processo, prevaleceu a tendência de os 
antropólogos focarem nas políticas sociais e nas percepções, usos ou “mecanis-
mos de defesa” com que classes populares encaram as ações e serviços estatais. 
Isso, para os autores, significou a possibilidade de caminhos de investigação e de 
contribuições teóricas e metodológicas diferentes das desenvolvidas no campo da 
ciência política e colaborou para alguma desconstrução da ideia de passividade 

dos não-dominantes, embora estes tenham continuado a ser vistos como subalt-
ernizados ou conquistados (SOUZA LIMA e CASTRO, 2015).

Neste artigo, parte-se da ideia de “dimensão cultural” das políticas governamen-
tais (SOUZA LIMA e CASTRO, 2015), isto é, de que o esforço de implementação de 
um plano de práticas e diretrizes engendra, em princípio, nos diversos sujeitos en-
volvidos, uma pluralidade de ações e ideias e interações entre elas, conformando 
culturas ou complexos de relações em torno de si ou como parte de si (ou melhor, 
como parte da política governamental), os quais merecem a devida atenção em 
um estudo antropológico dessas políticas.

Observando o decorrer da salvaguarda da capoeira, é possível notar que a ideia 
de elaboração de um único plano de salvaguarda de abrangência nacional não 
teve êxito, de modo que em algum momento, por força das circunstâncias e após 
reflexões e avaliações das medidas tomadas anteriormente, decidiu-se descen-
tralizar as ações de salvaguarda, embora seja sabido que determinadas ações 
nacionais são possíveis e não deixaram de ser desenvolvidas (como editais e 
chamamentos públicos, o Cadastro Nacional da Capoeira etc.). As diferentes orga-
nizações, atuações, estilos, posicionamentos políticos e ideológicos entre outras 
características dos grupos de capoeira consistem em alguns dos principais desafi-
os a serem enfrentados, tendo em vista o modo como, nesse caso, foi executada 
a política governamental, ou melhor, como foi “delimitada” a capoeira enquanto 
objeto de Registro, e haja vista como ela opera, a partir da construção de sistemas 
representativos.

A ideia de construção de planos estaduais de salvaguarda a partir de coletivos 
estaduais de salvaguarda, os quais a política governamental pretende que repre-
sentem em alguma medida os diversos, no caso, capoeiristas e grupos de capoeira 
de um estado, funcionando como órgãos consultivos e de referência para a toma-
da de ações, demonstra que sua operacionalização se dá no sentido de construir 
sistemas de representação para apoiar e encaminhar ações que de alguma forma 
atendam as necessidades apontados pelos indivíduos e grupos para a continui-
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dade da existência da prática e que, ao mesmo tempo, sejam do alcance da in-
stituição (no sentido de execução direta ou mediação), de modo que o objetivo 
futuro é a atuação e organização desses grupos de maneira autônoma, garantindo 
a sustentabilidade da prática. 

Se, por um lado, isso estimula lideranças comunitárias em regiões onde elas não 
existem ou estão tímidas ainda, incentivando que as pessoas se organizem para 
ir ao (ou de) encontro do (ao) IPHAN, por outro lado, é preciso estar atento para a 
possibilidade de que esses líderes se tornem antes representantes do IPHAN nos 
grupos do que dos grupos no IPHAN, deixando-se de aproveitar e partir de redes e 
organizações já existentes (não que a política de salvaguarda desconsidere a priori 
essas redes), além de ser um processo longo o de construção de grupos represen-
tativos, como pretendido. 

Tratar as políticas governamentais no nível das pessoas, sem desconsiderar as 
assimetrias de poder entre elas e pesos institucionais em suas atuações, dá visib-
ilidade às complexidades que essas ações públicas implicam e demonstra como a 
realidade transborda as categorias que utilizamos para defini-las. 

Ao corresponder à construção de sistemas representativos, o modo de operar da 
política de salvaguarda e seus objetivos – que possuem de fato importância social 
e política, na medida em que significam um esforço relevante de estimular a orga-
nização da sociedade e a participação das pessoas nas tomadas de decisões sobre 
assuntos que as atingem – precisaria, contudo, de adequações ou da inclusão de 
novas estratégias de ação, no caso específico da capoeira, uma vez que a marcada 
heterogeneidade dos sujeitos e grupos, como observada no decorrer do artigo e 
sobre a qual o Registro não realizou uma delimitação de fato, representa desafios 
para a ideia de construção de coletivos e planos estaduais de certa forma unifica-
dos, por mais flexíveis que eles sejam, e com um nível de representatividade que 
se considere aceitável para um órgão consultivo, fazendo com que esses proces-
sos de interação, discussão política, organização e mobilização sejam muito lon-
gos e de difícil alcance, haja vista que certas diferenças mostram-se imiscíveis ou 

inconciliáveis, gerando algumas discussões talvez irresolvíveis de maneira justa e 
equitativa pela via ou lógica de representações, dado que o universo da capoeira, 
assim como a sociedade em geral, é perpassado por diferenças ou desigualdades 
(de poder, econômica, simbólica etc.).

As observações apresentadas neste artigo sinalizam a descentralização ou a cap-
ilarização cada vez maiores da salvaguarda da capoeira – possibilitando vias de 
acesso nos processos de elaboração, decisão e execução de ações de salvaguarda 
de maneira mais direta e mais participativa – como uma das alternativas ou camin-
hos para lidar com essa diversidade. Isso sem deixar de levar em consideração 
também redes conjuntas de ação já constituídas e aproveitando integrações, co-
municações, trocas e contatos já existentes, mas com o cuidado de contextualizar 
ou relativizar as dimensões da abrangência dessas redes e forças em disputa. As-
sim, tais vias de acesso ficariam menos dependentes de representações ainda em 
consolidação, de organizações de caráter mais formalizado e consequentemente 
mais restritivo e de processos deliberativos excessivamente longos e de difícil res-
olução para questões mais urgentes. 

Com relação ao modo como vem sendo executada, entre os próprios técnicos do 
IPHAN em reunião de alinhamento[9] ocorrida em 2014, foi mencionada a pouca 
produtividade da estratégia de focar só no conhecimento e mapeamento do cam-
po antes de atuar, havendo a necessidade de já ir articulando e mobilizando pes-
soas e parcerias, isto é, agindo a partir da ideia mínima que existir sobre o cenário. 
Até porque, por mais esforços que sejam feitos, aguardar a plenitude de uma ação 
para iniciar outra é algo praticamente inatingível. Aqui, é importante mencionar 

[9]  Como o IPHAN pode exercer essa competência e esse compromisso que atribuiu 
para si de atuar como “mediador”, tendo em vista a quantidade de demandas de 
outras ordem intrinsecamente ligadas à continuidade da prática da capoeira e, ao 
mesmo tempo, tendo em vista o caráter controverso dessas demandas decorrente 
das diferenças de posições em relação a elas, gerando uma constante de críticas e 
tensões no diálogo entre capoeiristas e agentes do poder público, foi a grande questão 
discutidas pelos funcionários do IPHAN nessa reunião de alinhamento, que ocorreu em 
2014. Alguns chegaram a questionar ou a se questionar se seria esse mesmo o papel 
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também o debate que existe entre funcionários do IPHAN quanto ao Registro, no 
sentido de que durante essa fase deve-se não só produzir conhecimentos sobre o 
bem cultural, de uma maneira abstrata ou idealizada, mas também atentar-se às 
problemáticas e especificidades concretas desse universo e a potenciais ou exis-
tentes mobilizações sociais, articulando-se com elas na medida do possível, a fim 
de desenhar uma etapa de apoio e fomento que seja possível e promissora.

No caso da capoeira, a salvaguarda pode adotar como inspiração, acredito, algu-
mas experiências e concepções dos Pontos de Cultura, além de outras experiên-
cias de políticas governamentais do Brasil e de outros países que sigam um es-
forço de funcionamento mais direto, sendo ainda a crítica uma constante com a 
qual as instituições públicas, ou melhor, os agentes do poder público têm de lidar 
e o chamado papel de mediação ou “civilizador” do IPHAN, palavra utilizada por 
alguns acadêmicos que estudam o campo do patrimônio em referência a pens-
amentos de Norbert Elias, uma atividade talvez mais de aprendizado do que de 
ensinamento. 

Estudar os processos de salvaguarda da capoeira faz parte da compreensão do 
humano, de sua diversidade e do modo como lidamos com ela. Conflitos e dispu-
tas decorrentes ou mesmo inerentes a essa pluralidade não são por si sós sufici-
entes para justificar ausências de atuação por parte do poder público diante de 
questões e demandas diretamente relacionadas à sua atribuição, indicando ainda 
a necessidade de que iniciativas governamentais sejam pensadas a partir do con-
hecimento dos modos de organização e atuação já existentes dos diferentes seg-
mentos e grupos da sociedade e de incentivar algum diálogo entre esses segmen-
tos sem contudo obrigá-los a comporem um conjunto ou unidade, considerando 
assim a existência de impossibilidades de efetiva interação entre eles.

da instituição ou qual seria a extensão e as consequências disso. Isso remete, pois, à 
definição de patrimônio que se tem como referência e ao que é esperado do IPHAN 
pelos chamados detentores em relação a essa noção referencial.

Esse “Fazer-se Estado”, que se coloca ou se pretende homogêneo, hegemônico 
e “unidade” de diferenças, é um esforço longo, mutável, permanente e sem con-
clusão (SOUZA LIMA e CASTRO, 2015). A construção do que chamamos Estado 
Democrático depende da constituição de milhares de processos democráticos de 
formação estatal, entre os quais é possível situar a política de salvaguarda do IP-
HAN. Na construção permanente da salvaguarda da capoeira e de seu projeto 
democrático, conhecer e considerar as práticas, pensamentos e interações dos 
sujeitos é importante, além de aprender com as experiências de democracia de 
outros processos de formação do Estado brasileiro e de outros Estados-Nação. 
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RESUMO 
O Programa de Treinamento Profissional (TP) da Pro Reitoria de Graduação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (ProGrad/UFJF) faz parte de um conjunto 
de ações que visa contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos alunos 
de graduação, através da participação em projetos acadêmicos de ensino, 
disponibilizados por diversos setores da Instituição e orientados por profissionais 
da área. Atualmente o Arquivo Central da UFJF possui três projetos em andamento, 
contando com um total de dez bolsistas em atividade, distribuídos de acordo com 
os editais propostos. Um deles, chamado “Conservação Preventiva Integrada para 
a coleção Inventários do século XIX sob guarda do Arquivo Central/UFJF”, está sob 
supervisão da Coordenação de Preservação do AC, conta atualmente com dois alunos 
e seu objetivo é exatamente compartilhar conhecimentos básicos sobre patrimônio 
documental, principalmente, e sua preservação, através do ensino e efetivo exercício 
de técnicas simples de higienização, acondicionamento e digitalização, entre outras.

Desse modo, nosso trabalho visa apontar as características principais do TP 
desenvolvido pela Coordenação de Preservação do AC e apresentar as principais 
atividades desenvolvidas, no decorrer dos últimos anos, no que toca a Educação 
Patrimonial.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio; Educação; Preservação; Arquivologia.
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INTRODUÇÃO

“Se perguntássemos a um homem comum da rua por que razão os 
governos criam arquivos, ele por certo nos interrogaria: –Que vem a ser 
um arquivo? Se lhe explicássemos, então, os objetivos de uma instituição 
dessa natureza, provavelmente ele responderia, de pronto, tratar-se de 
mais um exemplo das extravagâncias dos governos. Quanto ao material 
do arquivo, faria esta pergunta final: –Por que não queimar essa 
papelada?

Visto ser esse conceito popular em relação ao arquivo encontrado em 
todos os países é de se admirar que eles existam, instituídos com fundos 
públicos. Deve, portanto, ter havido outras razões que não a solicitação 
popular para a sua criação”. (SCHELLENBERG. 2006. p.25).

A citação de Schellenberg nos dá o tom da dificuldade de reconhecimento da 
função e da importância dos arquivos, ou mesmo de sua própria definição. Nesse 
sentido algumas perguntas são recorrentes, tais como: quais documentos devem 
estar em um arquivo ou não? A quem interessam? E qual o sentido ou valor deles 
para a cultura e/ou história? Quais os critérios utilizados para sua organização e 
guarda? Por que é nosso dever preservar tais documentos? Tentando responder 
estas questões e entendendo, grosso modo, o arquivo como local de guarda de 
acervos, cuja premissa básica seria aliar o acesso à informação e sua preservação, 
utilizando procedimentos técnicos específicos, não seria nem um pouco exagero 
atribuir-lhe o devido valor patrimonial (cultural, histórico, social, etc). Entretanto 
não é o que encontramos na maioria das vezes. E então, o que poderia ser feito 
para reverter tal situação?

O ponto de partida para esta comunicação é a criação do Arquivo Central da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (AC/UFJF), instituído pela Resolução n⁰ 15 de 31 
de maio de 2011 como órgão suplementar vinculado à Reitoria e que substituiu 
o antigo Arquivo Histórico, atendendo a uma necessidade urgente da Instituição 
no tocante não só à organização da massa documental produzida, mas também 
à preservação dos documentos relativos à sua história e, portanto, sua memória. 

O AC/UFJF é formado pela Coordenação do Sistema de Arquivos, Coordenação de 
Preservação, Coordenação de Arquivos Intermediários e Coordenação de Arquiv-
os Permanentes, esta última composta pela documentação do Centro de Memória 
Institucional e do Centro de Memória Social. O primeiro abriga documentos orig-
inados na própria instituição, de caráter permanente e enquanto o segundo os 
fundos e coleções doados ou que estão sob guarda do AC/UFJF. Os meses iniciais 
foram de arrumação interna, definição de prioridades, estabelecimento de bas-
es metodológicas para o desenvolvimento de nossos trabalhos. Porém, logo de 
saída sentimos que havia uma lacuna entre o Arquivo Central e a comunidade 
estudantil: se por um lado tínhamos uma demanda por parte dos pesquisadores 
que procuravam em nossos acervos suas fontes e objetos de pesquisa, por outro 
faltava uma adesão no que se referia ao conhecimento sobre o funcionamento 
interno de um arquivo e como lidar com a documentação. 

Assim, fazendo parte de uma instituição de ensino, para a qual uma de nossas 
funções é também a de produzir e compartilhar saberes, procuramos desenvolver 
alguma ação que minimizasse este descompasso e promovesse a aproximação, 
de alguma forma, entre estudantes e Arquivo, incentivando a discussão em torno 
da preocupação e da formação de uma consciência voltada para a preservação 
do patrimônio documental. Para tal, recorremos à proposta já aberta pela própria 
UFJF, através do Programa de Treinamento Profissional (TP)[1], vinculado à Pró-Re-
itoria de Graduação (ProGrad) e que visa proporcionar aos alunos a participação 
em projetos acadêmicos de ensino desenvolvidos por professores ou técnicos ad-
ministrativos dos diversos setores da UFJF. Em 2012 enviamos pela primeira vez 
quatro projetos de TP e desde então os mantivemos renovados anualmente, de 
acordo com os editais lançados pela ProGrad. Atualmente oferecemos 16 bolsas 
distribuídas entre os projetos: Processamento Técnico de Acervos, Conservação 

[1]  A Pró-Reitoria de Graduação é responsável pelas instruções para a elaboração dos 
projetos, assim como todo gerenciamento do programa, mantido com recursos orçamentários 
da Universidade. No Programa de Treinamento Profissional os alunos bolsistas são admitidos 
em processo seletivo, amplamente divulgado, cumprindo as exigências estabelecidas nos 
editais: histórico escolar, disponibilidade de horário (12 horas semanais de trabalho).
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Preventiva Integrada para a coleção Inventários do século XIX sob guarda do Ar-
quivo Central/UFJF, Organização do Acervo Documental e Processamento de Im-
agem e Manutenção das Informações Digitais. Nossos projetos de treinamento 
profissional privilegiam a produção e transferência de conhecimento e no campo 
da preservação patrimonial, procuramos desenvolver atividades que compreen-
dam ações voltadas para a promoção da conservação preventiva. Para esta comu-
nicação faremos um recorte, priorizando os trabalhos desenvolvidos pela Coorde-
nação de Preservação, com foco nos documentos de caráter permanente.

Entendendo o conceito de Arquivo[2] em um campo ampliado, para além da guar-
da e do processamento técnico do acervo, em uma perspectiva interdisciplinar 
entre História, Arquivologia e Conservação, procuramos desenvolver nossas ativi-
dades aliando estes campos de saberes no sentido de possibilitar o acesso pleno 
à informação e ao mesmo tempo a conservação longa do acervo.

A EXPERIÊNCIA DO TREINAMENTO PROFISSIONAL
Utilizaremos aqui, como exemplo, o projeto de Conservação Preventiva Integra-
da, onde nossa justificativa e objetivos estão mais focados de fato, em atividades 
de conservação e preservação do acervo arquivístico. Nele propomos a capaci-
tação introdutória às técnicas básicas de conservação do material com suporte 
em papel. Os bolsistas entram em contato com procedimentos de higienização e 
acondicionamento, cuja aplicação está indicada para grande parte do material que 
compõe nosso acervo e que provavelmente os estudantes encontrarão adiante, 
em suas vidas profissionais. 

[2]  “Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos produzidos 
e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer 
que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos”. (BRASIL, Lei n°8.159 de 
1991, artigo 2°).

É preciso, antes de mais nada, tecer algumas considerações acerca dos conceitos 
de preservação, conservação e restauração utilizados aqui e que poderão ser mel-
hor aprofundados na bibliografia colocada ao final. A partir da apropriação destes 
conceitos e questões formuladas na rotina diária de um arquivo, conseguire-
mos visualizar melhor o planejamento das atividades propostas pelo TP. Assim, 
atentando para o cuidado com a autenticidade e legibilidade do documento, que 
devem ser uma preocupação constante a nortear os critérios escolhidos em nosso 
trabalho, deste modo teremos a PRESERVAÇÃO como função arquivística destina-
da a assegurar as atividades de acondicionamento, armazenamento, conservação, 
restauração de documentos (CAMARGO,1996, pg 61); é o conjunto de medidas 
e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem 
direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais (CAS-
SARES,2000, pg 15). Quanto à CONSERVAÇÃO, seria o conjunto de procedimentos 
e medidas destinadas a assegurar a proteção física dos arquivos contra agentes 
de deterioração. (CAMARGO, 1996, pg 18); conjunto de ações estabilizadoras que 
visam desacelerar (sic) o processo de degradação de documentos ou objetos, por 
meio de controle ambiental e de tratamentos específicos: higienização, reparos, 
acondicionamento. (CASSARES, 2000, pg15). Por fim, a RESTAURAÇÃO constituída 
pelo conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de docu-
mentos deteriorados e danificados (CAMARGO, 1996, pg 67); conjunto de medidas 
que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos /químicos adquiridos 
pelo documento al longo do tempo e do uso, intervendo de modo a não compro-
meter sua integridade e seu caráter histórico (CASSARES, 2000, pg 15).

A conservação preventiva seria então, o conjunto de medidas destinadas a asse-
gurar a proteção física de documentos contra agentes de deterioração, realizadas 
como precaução, preparando os documentos para quaisquer eventualidades com 
relação à sua integridade física, prevenindo a necessidade de processos de restau-
ração.

Nossos procedimentos seguem os princípios da reversibilidade, inocuidade, pure-
za, adequação e estabilidade e utilizamos materiais específicos, livres de quaisquer 
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impurezas, quimicamente estáveis, resistentes, duráveis, neutros e inertes, numa 
proposta de controle integrado que procura incentivar a prática da conservação 
e preservação de nossos acervos em suporte papel bem como evitar ao máximo 
sua restauração, sendo reservada apenas para os casos realmente necessários. 

Com base nos critérios apresentados, o TP Conservação Preventiva Integrada 
tem como objetivos fornecer embasamento teórico e prático sobre conservação/
preservação de acervos em suporte papel; orientar os participantes sobre pro-
cedimentos adotados para a conservação de livros e documentos, materiais e sua 
aplicabilidade; retardar o processo de deterioração dos documentos; recuperar 
a integridade física e funcional do documento; divulgar a importância da preser-
vação dos acervos como bens culturais.

No AC/UFJF nossa premissa básica é aliar o acesso à informação e a preservação 
dos documentos, as quais podem parecer muitas vezes, atividades antagônicas(!), 
e que portanto, requerem metodologias de trabalho específicas. Neste sentido, 
nosso trabalho visa diretamente a preservação, prolongando ao máximo a vida 
útil de um documento, como já dissemos anteriormente. Pretendemos com o pro-
jeto de TP introduzir autores, definições, conceitos e diretrizes básicas e correntes 
em várias partes do mundo e utilizadas também em instituições brasileiras, ao 
mesmo tempo em que procuramos passar aos alunos que esses saberes devem 
ser pensados e utilizados de modo crítico, considerando realidades diferenciadas 
de acordo com especificidades do acervo, políticas públicas ou modelos de gestão 
adotados. Buscamos o entendimento de que preservar e conservar um patrimô-
nio arquivístico não é somente defendê-lo da ação de agentes físicos, químicos e 
biológicos, mas também garantir a implementação de programas estruturados 
que garantam a perenidade das ações de proteção e mais, convoquem a todos, 
funcionários de instituições e usuários, a reconhecerem o valor e importância da 
preservação do patrimônio arquivístico, aprendendo a lidar com os acervos, mini-
mizando ações prejudiciais e manuseio inadequado dos mesmos.

Desta forma, as atividades desenvolvidas no projeto de Conservação Preventiva 
Integrada procuram desenvolver entre os bolsistas, capacidades de integração 
das diferentes etapas de trabalho rotineiras na vida de um arquivo. Aos alunos 
são dadas noções básicas para a análise do estado de conservação dos documen-
tos e local de guarda, permitindo a localização de problemas e formas de buscar 
soluções e ajuda profissional adequadas quando necessário. Atualmente, devido 
a limitações físicas e materiais, nossos procedimentos estão limitados à higieni-
zação mecânica (a seco) e acondicionamento do acervo, digitalização e proces-
samento das imagens. As técnicas apresentadas são constantemente discutidas 
e revistas, efetuando-se as adequações necessárias às especificidades de cada 
documento. Procuramos desenvolver um processo de ensino e aprendizagem 
participativo, de trocas, despertando uma consciência crítica nos alunos sobre a 
importância da preservação ao mesmo tempo mostrando as dificuldades, prob-
lemas e soluções possíveis.

Em decorrência das atividades desenvolvidas no TP, outras ações foram sendo 
agregadas ao nosso planejamento anual, de acordo com demandas dos próprios 
bolsistas, como por exemplo, as oficinas de costuras e encadernação, palestras 
sobre segurança do trabalho, reforçando a importância da utilização correta de 
EPI’s, visitas técnicas a outros arquivos, museus e bibliotecas, que procuramos 
realizar periodicamente, dentro dos recursos disponíveis. 

Em 2017, durante a XXXIII Semana de História da Universidade Federal de Juiz de 
Fora promovida pelo Centro Acadêmico do Curso de História da Instituição, fomos 
convidados a ministrar o minicurso ‘Introdução à prática de pesquisa e organi-
zação em arquivos e de conservação de documentos’, voltados para a prática em 
arquivologia e conservação de documentos. 

O minicurso surgiu de uma demanda dos próprios alunos do curso de História, o 
que aponta para o reconhecimento da necessidade de conhecimentos específicos 
na área e a percepção da lacuna existente, uma vez que, por não haver um curso 
de Conservação e Restauro e/ou Arquivologia na UFJF, são os alunos formados 
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pelo curso de História quem ocupam os estágios e auxiliam os arquivistas e con-
servadores em diferentes arquivos da região. Portanto existe uma demanda real 
por profissionais que detenham conhecimento específico na área. Identificamos o 
interesse e a necessidade dos alunos em ter contato com as discussões quanto às 
especificidades, às teorias e às técnicas de conservação e procuramos auxiliá-los, 
ainda que de forma bastante inicial. Logicamente, e que fique bem claro, não es-
tamos dizendo que um historiador possa ou deva substituir um arquivista ou con-
servador-restaurador, ou o contrário. O que defendemos é que um conhecimento 
interdisciplinar ajuda a minimizar problemas decorrentes de uma formação com-
partimentada. Os saberes devem trabalhar unidos no sentido da preservação e 
difusão da informação. Após este contato inicial, alguns bolsistas procuraram for-
mação específica na área e estão cursando outras graduações, se especializando 
adequadamente.

Nossa intenção futura é expandir a abrangência do TP, com o aumento do número 
de vagas para os bolsistas interessados e a abertura de novos minicursos, volta-
dos a toda comunidade acadêmica, fomentando a discussão acerca da preser-
vação documental. Além disso pretendemos ampliar nossa produção de conteúdo 
com a elaboração de uma cartilha, com noções básicas e nossos procedimentos, 
já em andamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esperamos com o treinamento profissional, estimular capacidades, democra-
tizar o acesso a informações relacionadas à uma atividade especializada, abrindo 
campos de trabalho ainda bastante inexplorados, através da utilização da prática 
como um poderoso canal de transferência de conhecimentos, e caminhando no 
sentido de estruturar um local de referência cultural e profissional. Dessa forma, 
a iniciativa está em consonância com a atual concepção do Arquivo Central/UFJF, 
que prioriza a interdisciplinaridade, a comunicação entre as divisões e equipes, a 
integração de pesquisa na esfera do trabalho de preservação e conservação e a 
difusão de nosso acervo de forma ampla.

Este projeto aqui discutido reúne um conjunto de atividades que tem por objeti-
vo auxiliar a manutenção das condições técnicas que ajudem na preservação do 
acervo custodiado pelo Arquivo Central/UFJF, aliado à transferência dos saberes 
relacionados à essa prática e formação de multiplicadores que possam trabalhar 
em outras unidades e/ou instituições.

Tais atividades compreendem ações específicas de processamento técnico do 
acervo, mediante a aplicação de metodologias de preservação documental volta-
das à promoção de nossa política de conservação preventiva, restauração, acondi-
cionamento e pesquisa aplicada, de documentos textuais, objetivando, para além 
de assegurar o controle intelectual e físico do acervo, a transmissão de conheci-
mentos, contribuindo de forma decisiva para a conscientização da importância da 
preservação do patrimônio documental.
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RESUMO
O escopo do presente consiste em analisar o emprego da chancela do IPHAN para 
a categorização e classificação das paisagens culturais. Assim, é necessário apontar 
que a conceituação da Paisagem Cultural Brasileira fundamenta-se na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, segundo a qual o patrimônio cultural 
é formado por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas 
de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Igualmente, 
os fenômenos contemporâneos de expansão urbana, globalização e massificação das 
paisagens urbanas e rurais colocam em risco contextos de vida e tradições locais em 
todo o planeta. Ao lado disso, a necessidade de ações e iniciativas administrativas 
e institucionais de preservação de contextos culturais complexos, que abranjam 
porções do território nacional e destaquem-se pela interação peculiar do homem com 
o meio natural. No mais, o reconhecimento das paisagens culturais é mundialmente 
praticado com a finalidade de preservação do patrimônio e que sua adoção insere 
o Brasil entre as nações que protegem institucionalmente o conjunto de fatores 
que compõem as paisagens. Em igual linha, a chancela da Paisagem Cultural 
Brasileira estimula e valoriza a motivação da ação humana que cria e que expressa o 
patrimônio cultural. Em mesmo sentido, a chancela da Paisagem Cultural Brasileira 
valoriza a relação harmônica com a natureza, estimulando a dimensão afetiva com 
o território e tendo como premissa a qualidade de vida da população. Nesta dicção, 
os instrumentos legais vigentes que tratam do patrimônio cultural e natural, tomados 
individualmente, não contemplam integralmente o conjunto de fatores implícitos 
nas paisagens culturais. Em uma concepção inicial, entende-se por Paisagem 
Cultural Brasileira uma porção peculiar do território nacional, representativa do 
processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência 
humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. A Paisagem Cultural Brasileira é 
declarada por chancela instituída pelo IPHAN, mediante procedimento específico.

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural; Paisagens Culturais; Chancela do IPHAN.
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1 INTRODUÇÃO 
O próprio conceito de cultura pode ser entendido como um conjunto de tradições 
de um povo, compondo-se de suas crenças, valores, religião, costumes e aspectos 
responsáveis pela formação de sua identidade enquanto um povo, o que torna 
as diferentes culturas ao redor globo majestosamente diferenciadas. No que se 
refere ao meio ambiente cultural brasileiro, este é constituído por diversos bens 
culturais, materiais ou imateriais, cuja acepção compreende os de valor histórico, 
artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero, turístico e/ou científ-
ico para os mais diversos grupos constituintes da própria sociedade, dentre eles 
afrodescendentes, indígenas e europeus de diversas partes, o que refletirá, essen-
cialmente, em suas características e na forma como o homem constrói o meio em 
que vive. Desta forma, pode-se dizer que o meio ambiente cultural é decorrente 
de uma forte interação entre homem e o meio em que está inserido, agregando 
valores diferenciadores.

A cultura brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradi-
cionais indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos coloniza-
dores e escravos africanos. Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural, 
enquanto complexo sistema, é perceptível que é algo incorpóreo, abstrato, fluído, 
constituído por bens culturais materiais e imateriais portadores de referência à 
memória, à ação e à identidade dos distintos grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: (I) as formas de expressão; (II) os modos de cri-
ar, fazer e viver; (III) as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; (IV) as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; (V) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988).

Isto posto, o presente estudo atuará no escopo de apresentar conceitos jurídi-
cos e doutrinários acerca do meio ambiente cultural, na concepção de patrimônio 
histórico e artístico-cultural, tratando dos princípios englobados pela Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 no que se referem ao acesso à própria 

cultura. Além disso, apresentar e discutir como o in dubio pro monumento se 
apresenta como mais uma das formas do Estado tutelar e resguardar todo o bem 
histórico existente em seu território, salvaguardando a fatos memoráveis e, até 
mesmo, a própria história de seus entes.

2 PATRIMÔNIO CULTURAL: DA DELIMITAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DO TEMA E DO DIREITO AO ACESSO
Ao final do século XVIII, mais precisamente nos embalos da Revolução France-
sa, surgiam as primeiras preocupações para com políticas que zelassem pela sal-
vaguarda de bens que constituem tudo aquilo conhecido como patrimônio cultur-
al. Em sede de comentários explicativos, no que tange ao conceito de patrimônio 
cultural, nas palavras de Ribeiro Junior, tem-se:

[...] o conceito de patrimônio cultural, que por muito tempo se 
direcionou apenas a bens móveis e imóveis, passou a expressar também 
valores imateriais, intangíveis, como formas de expressão, modos de 
criar, fazer e viver das coletividades humanas (Ribeiro Júnior, 2009, s.p.). 

Assim, o patrimônio cultural constitui-se do reconhecimento e preservação da cul-
tura, história e identidade de um povo. Portanto, aflorou-se, a partir daí, uma sen-
sibilidade em volta daquilo que fez parte da história de criação e evolução de um 
povo, impedindo assim o esquecimento dos feitos do passado. Como asseveram 
Ribeiro e Zanirato (2006, s.p.), a partir daí, foram implementadas as ações políticas 
para fins de conservação dos bens de denotação poderosa; que representassem 
a grandeza da grandeza da nação que os portava, nas quais uma administração 
qualificada era encarregada de elaborar instrumentos jurídicos e técnicos para 
a salvaguarda, bem como procedimentos técnicos fundamentais para a conser-
vação e restauração dos monumentos.

Ao longo dos anos, de forma gradativa, essa preocupação com legados de um 
passado distante estendeu-se por diversas partes do mundo ocidental, sempre 
embasada no entendimento de que tudo aquilo que era julgado como patrimônio 
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era como um “testemunho irrepreensível da história”. Ainda com o que os autores 
supramencionados lecionam:

Tal compreensão vinha ao encontro de um entendimento da história 
centrada em fatos singulares e excepcionais, uma história pautada nas 
minúcias dos grandes acontecimentos, capazes de mostrar a evolução 
das ações humanas, seu aprimoramento e seu caminhar em direção à 
civilização, ao progresso (Ribeiro; Zanirato, 2006, s.p.).

No curso do século XX, no Brasil, o princípio de proteção dos bens que históri-
co-culturais surge na Era Vargas, mais precisamente, no artigo 10 da Carta Consti-
tucional de 1934. Com o Decreto-Lei n.° 25, de 30 de novembro de 1937, tem-se 
a criação de uma instituição nacional de proteção do patrimônio, o SPHAN (1937-
1946) – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tal decreto definia o 
patrimônio histórico e artístico nacional como: 

[...] conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Brasil, 1937).

Eram também considerados patrimônio “[...] os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana” 
(Brasil, 1937). Todos ao alcance do instrumento de preservação criado na época, o 
tombamento. Tal qual, nas palavras de Di Pietro, segundo o Texto Constitucional 
em vigência, trata-se de:

[...] modalidade de intervenção do Estado em qualquer tipo de bem, 
dentre eles móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, públicos ou 
privados, em virtude da preservação do patrimônio histórico ou artístico 
cultural. Pode-se considerar requisitório de tal preservação o bem cuja 
conservação seja de interesse público, seja por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história brasileira, ou por seu grande valor arqueológico 
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Di Pietro, 2013, s.p.).

O SPHAN era subordinado ao Ministério da Educação, passando a ser, posterior-
mente, Departamento, Instituto, Secretaria e, de novo, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como é conhecido atualmente (2017). Se-
gundo Gastal et al (2013, p. 06), a proteção dos bens culturais foi ampliada com 
base nos ideais da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural 
e Natural (realizada em 23 de novembro de 1972, em Paris), sendo ratificada pelo 
Congresso Nacional, através do Decreto-Lei n. 74, de 1977, que contrapunha o De-
creto-Lei n.25, de 1937. Foram criadas novas possibilidades de intervenção, como 
a vigilância o poder de polícia. Ainda com o exposto pelos autores supramencio-
nados, as Constituições de 1934 e 1937 cuidaram de tutelar sobre o patrimônio 
cultural a plano constitucional, embora tenha sido a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 que trouxe grandiosas e importantes alterações no tange à tutela 
para com o mesmo, ampliando seu conceito e criando novas formas e instrumen-
tos de salvaguarda e preservação.

Empregadas como um dos princípios fundamentais para o bom funcionamento do 
Estado Democrático de Direito, tais quais trazidos e utilizados como base de ram-
ificação pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a proteção 
e fomentação de todo o patrimônio histórico e artístico-cultural brasileiro devem 
ser, eminentemente, asseguradas, conforme, claramente, expresso nos artigos 
215 e 216 da Constituição Federal em vigor. Nesta toada, consoante a dicção do 
artigo 216, cuida explicitar que a cultura compreenderá bens de natureza mate-
rial ou imaterial, considerados individualmente ou em conjunto, tudo aquilo que 
remeta à identidade, à ação, em virtude da preservação da memória dos difer-
entes grupos formadores da sociedade e cultura brasileira. Tomaz, expressando o 
que se entende por patrimônio cultural, tem-se:

Ao se contemplar um espaço de relevância histórica, esse espaço 
evoca lembranças de um passado que, mesmo remoto, é capaz de 
produzir sentimentos e sensações que parecem fazer reviver momentos 
e fatos ali vividos que fundamentam e explicam a realidade presente. 
Essa memória pode ser despertada através de lugares e edificações, 
e de monumentos que, em sua materialidade, são capazes de fazer 
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rememorar a forma de vida daqueles que no passado deles se 
utilizaram. Cada edificação, portanto, carrega em si não apenas o 
material de que é composto, mas toda uma gama de significados e 
vivências ali experimentados (Tomaz, 2010, p. 02).

Deste modo, há de se reconhecer que tal concepção, em decorrência de sua am-
plitude, inclui objetos móveis e imóveis, documentações, edificações, criações 
artísticas, científicas e/ou tecnológicas, conjuntos urbanos e sítios de valor históri-
co, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O in-
teresse federal na preservação do patrimônio histórico-cultural é tão abrangente 
que, em prol de tal proteção e para que seja assegurado o bem-estar social entre 
seus entes/cidadãos, permite ao Estado usar de seus institutos (I. Limitações Ad-
ministrativas; II. Ocupação Temporária; III. Requisição Administrativa; IV. Desapro-
priação; V. Servidão Administrativa; VI. Tombamento), cada qual com suas hipóte-
ses e condições de aplicação, para interferir até mesmo em bens privados, quando 
estes se mostram de demasiado interesse público, independendo da aquiescência 
de terceiros.

Com o que preleciona Gastal et al (2013, p. 05), o conceito de patrimônio cultural 
passou por alterações legais ao longo dos anos. Com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, em seu art. 27, fora estabelecido que “[...] toda a pessoa tem 
direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes 
e de participar do progresso científico e de seus benefícios” (ONU, 1948). A partir 
deste ponto, nascera a ideia de que o acesso a todo a patrimônio de cultura e/ou 
remetente à história é algo indispensável para a formação da figura “cidadão”; de 
uma pessoa plena de direitos e deveres para com a sociedade. Algo que está di-
retamente ligado à dignidade da pessoa humana, também princípio fundamental 
da Constituição Cidadã. 

Em outras palavras, tudo aquilo relacionado ao patrimônio cultural é resultante 
de um elo de direitos-deveres entre cidadão e Estado. O primeiro, se mostrando 
incentivado e disposto ao aprendizado inerente aos bens referidos, enquanto o 
Estado tratará de incentivar tal interesse, promovendo, da melhor forma possível, 

o devido acesso ao que esteja relacionado à cultura, bem como partilhando com 
seus entes o dever de preservar o meio ambiente cultural. Um processo dinâmico 
e complexo.

Em alinho ao expendido, é importante consignar que o Texto Constitucional 
de 1988 confere a competência de legislar, proteger e fornecer meios de aces-
so ao patrimônio cultural à União, aos estados-membros, Distrito Federal e mu-
nicípios. Ademais, salienta-se que os entes federativos supramencionados são 
responsáveis por tratar dos danos causados a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. O motivo de tal hierarquia vem do difer-
ente ponto de vista pelo qual a necessidade de preservação de um bem está com-
preendida, ou seja, os critérios avaliativos, capazes de justificar o tombamento 
de um objeto, podem variar, de acordo com o ponto de vista avaliativo da União, 
de um estado-membro ou de um município, pois é evidente que haverá bens de 
valores únicos para um município, mas que não terão a mesma significância para 
a União ou para o próprio estado-membro. Ainda nessa linha de pensamento, o 
artigo 215 estabelece, in verbis: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais” (Brasil, 1988).

iante das ponderações apresentadas até o momento, quadra assinalar que os 
bens e as prestações de serviços constituem o próprio objeto do direito, conforme 
se lecionado por Pereira (2008). Logo, no momento em que o enunciador con-
stituinte afirmar que o exercício dos “direitos culturais” será garantido a todos, 
estará afirmando que a cultura é objeto do direito, sendo tratado na atual Con-
stituição Federal como um bem jurídico, patrimônio, valor e povo. No que atina à 
noção jurídica de “bem”, esta se refere a toda utilidade, física ou ideal, que possa 
impactar na faculdade das ações do indivíduo, ou seja, compreenderão os “bens” 
propriamente ditos, os passíveis e não passíveis de apreciação financeira.
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3 A CLASSIFICAÇÃO DAS PAISAGENS CULTURAIS
De plano, quadra apontar que a conceituação da Paisagem Cultural Brasileira fun-
damenta-se na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, segundo 
a qual o patrimônio cultural é formado por bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, 
as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológi-
co, paleontológico, ecológico e científico. Igualmente, os fenômenos contemporâ-
neos de expansão urbana, globalização e massificação das paisagens urbanas e 
rurais colocam em risco contextos de vida e tradições locais em todo o planeta. 
Ao lado disso, a necessidade de ações e iniciativas administrativas e institucionais 
de preservação de contextos culturais complexos, que abranjam porções do ter-
ritório nacional e destaquem-se pela interação peculiar do homem com o meio 
natural.

No mais, o reconhecimento das paisagens culturais é mundialmente praticado 
com a finalidade de preservação do patrimônio e que sua adoção insere o Bra-
sil entre as nações que protegem institucionalmente o conjunto de fatores que 
compõem as paisagens. Em igual linha, a chancela da Paisagem Cultural Brasileira 
estimula e valoriza a motivação da ação humana que cria e que expressa o pat-
rimônio cultural. Em mesmo sentido, a chancela da Paisagem Cultural Brasilei-
ra valoriza a relação harmônica com a natureza, estimulando a dimensão afetiva 
com o território e tendo como premissa a qualidade de vida da população. Nes-
ta dicção, os instrumentos legais vigentes que tratam do patrimônio cultural e 
natural, tomados individualmente, não contemplam integralmente o conjunto de 
fatores implícitos nas paisagens culturais. Em uma concepção inicial, entende-se 
por Paisagem Cultural Brasileira uma porção peculiar do território nacional, repre-
sentativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e 

a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores (Brasil, 2007). A Pais-
agem Cultural Brasileira é declarada por chancela instituída pelo IPHAN, mediante 
procedimento específico.

O termo “paisagem cultural” compreende uma pluralidade de manifestações de 
interação entre os seres humanos e o seu meio ambiente natural – de jardins 
projetados a paisagens urbanas, abarcando campos agrícolas e rotas de pere-
grinação. Justamente, em decorrência da amplitude do termo e sua delimitação 
ainda indefinida que culmina na controvérsia de toda natureza. A imprecisão do 
termo culmina, de acordo com Castriota (2010, p. 21), numa tentativa de caracter-
ização e definição, usando, para tanto, a Cultural Landscape Foundation, quando 
propõe que a paisagem cultural seja agrupada em:

[...] as paisagens culturais em quatro tipos: sítios históricos, categoria 
que reúne as paisagens significativas por sua associação com um 
evento, atividade ou pessoa histórica, tais como campos de batalhas e 
cercanias das casas dos presidentes; paisagens históricas planejadas, 
como parques, campi e propriedades rurais projetadas ou executadas 
por paisagista, mestre de jardinagem, arquiteto ou horticultor, ou 
construídas em um estilo ou tradição reconhecível por jardineiro 
amador; paisagens históricas vernaculares, desenvolvidas e moldadas 
por meio da execução de atividades ou ocupação, como aldeias rurais, 
complexos industriais e paisagens agrícolas; paisagens etnográficas, 
que contêm uma variedade de bens naturais e culturais definidos como 
bens patrimoniais, tais como assentamentos contemporâneos, sítios 
religiosos sagrados e estruturas geológicas maciça (Castriota, 2010, p. 
21-22).

Ainda de acordo com o autor supra, o Comitê Patrimonial Mundial estabeleceu 
três categorias para as paisagens culturais:

O Comitê do Patrimônio Mundial, por sua vez, identificou e adotou 
três categorias de paisagem cultural, variando de paisagens o mais 
deliberadamente plasmadas pelos seres humanos, passando pelas 
paisagens resultantes de trabalhos “combinados”, até chegar àquelas 
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menos evidentemente plasmadas pelos seres humanos (embora 
altamente valorizadas). Essas três categorias são assim descritas nas 
Diretrizes Operacionais do Comitê: (i) “uma paisagem planejada e criada 
intencionalmente pelo homem”; (ii) uma “paisagem que se desenvolveu 
organicamente”, que pode ser uma “paisagem relíquia (ou fóssil)” 
ou uma “paisagem com continuidade”; (iii) uma paisagem cultural 
“associativa”, que pode ser valorizada por causa das “associações 
religiosas, artísticas ou culturais dos elementos naturais” (Castriota, 
2010, p. 22)..

A chancela da Paisagem Cultural Brasileira tem por finalidade de atender ao in-
teresse público e contribuir para a preservação do patrimônio cultural, comple-
mentando e integrando os instrumentos de promoção e proteção existentes, nos 
termos preconizados na Constituição Federal. A chancela da Paisagem Cultural 
Brasileira considera o caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as 
porções do território a que se aplica, convive com as transformações inerentes 
ao desenvolvimento econômico e social sustentáveis e valoriza a motivação re-
sponsável pela preservação do patrimônio. A chancela da Paisagem Cultural Bra-
sileira implica no estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, a 
sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão compartilhada da porção do 
território nacional assim reconhecida. 

O pacto convencionado para proteção da Paisagem Cultural Brasileira chancelada 
poderá ser integrado de Plano de Gestão a ser acordado entre as diversas enti-
dades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, o qual será acompanhado 
pelo IPHAN. Qualquer pessoa natural ou jurídica é parte legítima para requerer a 
instauração de processo administrativo visando a chancela de Paisagem Cultural 
Brasileira. O requerimento para a chancela da Paisagem Cultural Brasileira, acom-
panhado da documentação pertinente, poderá ser dirigido: I - às Superintendên-
cias Regionais do IPHAN, em cuja circunscrição o bem se situar; II - ao Presidente 
do IPHAN; ou III - ao Ministro de Estado da Cultura. 

Verificada a pertinência do requerimento para chancela da Paisagem Cultural Bra-
sileira será instaurado processo administrativo. O Departamento do Patrimônio 

Material e Fiscalização - DEPAM/IPHAN é o órgão responsável pela instauração, 
coordenação, instrução e análise do processo. A instauração do processo será 
comunicada à Presidência do IPHAN e às Superintendências Regionais em cuja cir-
cunscrição o bem se situar. Para a instrução do processo administrativo poderão 
ser consultados os diversos setores internos do IPHAN que detenham atribuições 
na área, as entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, com vis-
tas à celebração de um pacto para a gestão da Paisagem Cultural Brasileira a ser 
chancelada. Finalizada a instrução, o processo administrativo será submetido para 
análise jurídica e expedição de edital de notificação da chancela, com publicação 
no Diário Oficial da União e abertura do prazo de 30 dias para manifestações ou 
eventuais contestações ao reconhecimento pelos interessados. As manifestações 
serão analisadas e as contestações julgadas pelo Departamento do Patrimônio 
Material e Fiscalização - DEPAM/IPHAN, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante 
prévia oitiva da Procuradoria Federal, remetendo-se o processo administrati-
vo para deliberação ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Aprovada a 
chancela da Paisagem Cultural Brasileira pelo Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural, a súmula da decisão será publicada no Diário Oficial da União, sendo o 
processo administrativo remetido pelo Presidente do IPHAN para homologação 
final do Ministro da Cultura. 

A aprovação da chancela da Paisagem Cultural Brasileira pelo Conselho Consul-
tivo do Patrimônio Cultural será comunicada aos Estados-membros e Municípios 
onde a porção territorial estiver localizada, dando-se ciência ao Ministério Público 
Federal e Estadual, com ampla publicidade do ato por meio da divulgação nos 
meios de comunicação pertinentes. O acompanhamento da Paisagem Cultural 
Brasileira chancelada compreende a elaboração de relatórios de monitoramento 
das ações previstas e de avaliação periódica das qualidades atribuídas ao bem. A 
chancela da Paisagem Cultural Brasileira deve ser revalidada num prazo máximo 
de 10 anos. O processo de revalidação será formalizado e instruído a partir dos 
relatórios de monitoramento e de avaliação, juntando-se manifestações das in-
stâncias regional e local, para deliberação pelo Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural. A decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural a propósito da 
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perda ou manutenção da chancela da Paisagem Cultural Brasileira será publicada 
no Diário Oficial da União, dando-se ampla divulgação ao ato nos meios de comu-
nicação pertinentes.

Tecidos estes comentários, cuida reconhecer que a paisagem cultural pode ser 
classificada em três categorias, para fins de inscrição como patrimônio mundi-
al: a) paisagens claramente definidas (clearly defined landscapes), que são aquelas 
desenhadas e criadas intencionalmente, como jardins e parques construídos por 
razões estéticas; b) paisagens evoluídas organicamente (organically evolved land-
scapes), também chamadas de “essencialmente evolutivas”, que se subdividem em 
paisagens-relíquia ou fóssil (relict or fossil landscapes), cujo processo de construção 
terminou no passado, e paisagens contínuas ou vivas (continuing landscapes), em 
que os processos evolutivos ainda estão em curso; c) paisagens culturais associa-
tivas (associative cultural landscapes), que têm o seu valor determinado de acor-
do com associações feitas acerca delas, como as associações espirituais de povos 
tradicionais com determinadas paisagens. Não há, até o momento, nenhum sítio 
brasileiro reconhecido como paisagem cultural na lista de patrimônio mundial da 
Unesco, assim como nenhum sítio inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Et-
nográfico e Paisagístico que tenha sido tombado por seu valor enquanto “pais-
agem cultural”, no sentido definido pela Unesco, que privilegia as interações entre 
cultura e natureza e os componentes materiais e imateriais.

4 O DESAFIO DA CONSERVAÇÃO DAS PAISAGENS 
CULTURAIS
Conservar as paisagens culturais apresenta-se como um dos desafios de maior 
complexidade enfrentados pelo segmento do patrimônio cultural. A tarefa se re-
veste de elevada exigência quando se analisa que não está limitada apenas a uma 
dimensão estética, mas envolve, concomitantemente, a dimensão funcional e a 
dimensão ecológicas das paisagens culturais. De acordo com Castriota (2010), a 
significação e a autenticidade das paisagens compreendem também elementos 
que se relacionam com a dimensão imaterial do patrimônio, oscilando, de manei-

ra frequente, da continuidade e da vitalidade de sistema tradicionais de cultura e 
de produção, que criaram, ao longo do decurso do tempo, padrões característicos 
acerca do uso da terra e conferiram sentido ao lugar.

Hoje, muitos desses usos tradicionais da terra – e os produtos a eles 
relacionados –, que eram largamente aceitos sem muita reflexão, 
correm o perigo de ser desestabilizados e destruídos. Mudanças 
demográficas, o aumento do valor da terra, a industrialização da 
produção agrícola e a competição dos mercados mundiais estão 
revolucionando as relações sociais e econômicas radicionais com a 
terra. A velocidade e o alcance dessas transformações são inéditos e 
têm implicações significativas na gestão do patrimônio cultural, que 
incluem a fragmentação e a mudança de paisagens culturais, a perda 
de mercado dos produtos tradicionais e a erosão da identidade e das 
distinções regionais. Assim, para preservar as paisagens culturais é 
necessário, muitas vezes, incluir as formas tradicionais de agricultura 
(Castriota, 2010, p. 23-24).

A preservação das paisagens culturais toca diretamente no próprio reconheci-
mento ao direito à terra, ao desenvolvimento de práticas de agriculturas tradicio-
nais e à função social desempenhada pela paisagem. Tal fato decorre da premissa 
que os modelos tradicionais de desenvolvimento dos modelos de agricultura e a 
relação estabelecida entre homem e a terra desemboca em uma ressignificação 
do território, passando a incorporá-lo como dotado de elevada densidade cultural 
e possuidor de traços identitários que interagem com a própria população en-
volvida. Ribeiro, em magistério, acurado sobre o tema, aduz que:

O patrimônio também se define em relação ao outro como aquilo que 
nos diferencia, nos representa e nos identifica, merecendo, portanto, ser 
preservado. Nesse sentido, a ideia de patrimônio mundial como uma 
lista de bens que representa nações funciona bem e mostra como cada 
país deseja ser visto, respeitando as possibilidades oferecidas pelas 
regras para a inclusão de sítios, as quais, por sua vez, são construídas 
em um campo de força que também é dirigido pelos interesses 
nacionais. Na verdade, trata-se de um processo de construção de 
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imagens, do modo como cada país deseja ser visto por meio de uma 
possível contribuição a um processo civilizador mundial. Embora em 
expansão, procurando dar resposta a pressões para tornar-se mais 
representativa de diferentes contextos culturais, a Lista apresenta limites 
rígidos (Ribeiro, 2010, p. 32).

Assim, há que se reconhecer que a dinamicidade que a globalização impõe, so-
bretudo no que concerne ao patrimônio cultural imaterial, configura, em sede 
paisagens culturais, um dos mais complexos desafios. Ora, tal fato é oriundo da 
necessidade de não apenas conferir um instrumento de salvaguarda para um de-
terminado território em decorrência de aspectos identitários, mas também asse-
gurar que os laços estabelecidos e a relação com o homem seja preservada.

5 COMENTÁRIOS FINAIS
Reconhecendo o acesso ao patrimônio cultural como direito fundamental e indis-
sociável do desenvolvimento no ordenamento jurídico nacional, conforme dicção 
dos artigos 215 a 216-A da Constituição Federal, verifica-se que a sua garantia 
encontra alicerce na própria acepção de mínimo existencial social e do qual não 
subsiste a hipótese de mitigação sob pena de afronta direta à própria dignidade 
da pessoa humana. Nesta caminhada, ao se considerar a dinamicidade da cultura 
e sua concepção ampliada, de modo a assegurar que a representatividade dos 
mais diversos segmentos sociais encontre reconhecimento, mecanismos plurais 
de tutela e salvaguarda encontram justificativa.

Neste aspecto, as chancelas culturais, estabelecida pelo IPHAN, em relação às pais-
agens culturais substancializam, justamente, a imprescindibilidade de assegurar 
mecanismos dinâmicos e plurais capazes de oferecer a tutela jurídica necessária 
à proteção, sobretudo para as futuras gerações, das paisagens que reúnem as-
pectos caracterizados de distinção cultural. Veja-se que a chancela de paisagem 
cultural encontra justificativa na necessidade de preservação da significação e da 
autenticidade que possuem como elementos representativos dos vínculos iden-
titários coletivos e que expressam laços culturais compartilhados por determina-
dos grupos.
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RESUMO
Com o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, volumosa 
quantidade de lama foi carreada, causando destruição parcial e/ou total do 
meio natural circundante, das comunidades adjacentes, do modo de vida e, 
consequentemente, de seu Patrimônio Cultural, neste caso especifico das edificações 
e estruturas associadas ao curral e os cochos de pedras situados no distrito de Bento 
Rodrigues. A estrutura edificada apresenta dois métodos de construção distintos: 
um segmento erigido com blocos de pedra, dispostos um em cima do outro, em 
junta seca; e, o outro segmento construído com placas de pedra, cada uma disposta 
verticalmente, e em paralelo com a outra, formando um muro com características 
únicas, poucas vezes vistas na região. É provável, portanto, que “curral de pedra” 
e demais estruturas associadas fossem parte integrante de uma estrutura maior, 
provavelmente uma estalagem, ou rancho de tropas, ligada ou não a uma sede de 
fazenda que teria existido junto ao local. Os trabalhos de resgate de superfície e de 
pesquisa documental possibilitaram a preservação dos vestígios e a reconstituição de 
sua história. Desse modo, a comunicação visa não só apresentar um estudo de caso 
acerca dos procedimentos e métodos utilizados em um caso emblemático de resgate 
arqueológico pós-desastre, como também chamar a atenção para os sítios ligados 
à antiga estrutura viária denominada Estrada Real em Minas Gerais. Para tanto, a 
comunicação baseia-se nos aportes desenvolvidos em alguns estudos já realizados 
na Arquitetura, nos pressupostos teóricos da Arqueologia Histórica, nos relatos de 
viajantes, naturalistas e no levantamento da documentação histórica relativa ao 
distrito de Bento Rodrigues. 

Palavras-chave: Arqueologia Pós-desastre; Estrada Real; Patrimônio Cultural;
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Introdução 
O distrito de Bento Rodrigues, localizado cerca de 35 km ao norte do município 
de Mariana, possuía uma população no ano de 2010 estimada em 492 habitantes 
(divididos em cerca de 120 residências). O distrito contava apenas com os serviços 
públicos mais básicos, como a escola municipal e um centro de saúde, além de 
uma linha de ônibus que fazia o trajeto até Mariana duas vezes ao dia. A maior 
parte da população adulta empregava-se nas empresas mineradoras da região, 
sendo a agricultura e a mineração de “faiscagem” outras atividades presentes. 
Para alguns moradores, a prestação de serviços ligados ao turismo servia como 
alternativa de renda, principalmente após a implementação da rota turística da 
Estrada Real. 

A origem do subdistrito de Bento Rodrigues, portanto, estava em plena concordân-
cia com a dinâmica povoadora característica dos primórdios da ocupação da capi-
tania de Minas Gerais no século XVIII, pela qual a inserção dos núcleos populacio-
nais obedecia rigorosamente aos locais de mineração. Em conformidade com a 
exploração aurífera aluvional, o povoado desenvolveu-se às margens dos cursos 
de água formados pelo córrego do Ouro Fino e o Ribeiro do Santarém, em área de 
relevo aplainado tipicamente associada a planícies fluviais. 

O núcleo urbano assentava-se inteiramente sobre a colina entre os dois cursos 
d’água, tendo como eixo a antiga estrada que ligava o município de Mariana a San-
ta Bárbara, que após atravessar o ribeiro do Santarém, abria-se no largo disposto 
na borda do terraço que servia de adro à capela de São Bento. Daí em diante, a 
estrada seguia as margens do córrego do Ouro Fino, passando a tangenciá-lo até 
suas cabeceiras, onde cruzava o divisor de água em direção ao distrito de Santa 
Rita Durão. Antes de descer ao encontro do córrego Ouro Fino, em terreno de cota 
mais elevada, a estrada passava a cavaleiro até alcançar a capela de N. Sra. das 
Mercês, templo devocional que constituía a zona limítrofe do povoado de Bento 
Rodrigues.  

No dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão localizada a 2,5 km a mon-
tante do distrito rompeu-se, causando uma alteração na conformação paisagística 
de Bento Rodrigues. De acordo com testemunhas oculares, a enxurrada, em um 
primeiro momento, não atingiu a grande parte do núcleo urbano, tangenciando 
as vertentes da margem direita do ribeiro de Santarém. Contudo, um ponto de 
abrupto estreitamento da calha a jusante onde se encontra com o córrego Ouro 
Fino, barrou o escoamento dos rejeitos.  O refluxo de rejeito assim gerado acumu-
lou-se pela pequena planície do povoado, onde os morros circundantes parecem 
ter agido como um verdadeiro ralo, criando um vórtice de lama responsável pelo 
maior impacto sobre as estruturas urbanas e arquitetônicas.  

Histórico do Curral de pedras em Bento Rodrigues 
A formação da comunidade de Bento Rodrigues remonta ao início da ocupação 
histórica do município de Mariana, no início do século XVIII, com a chegada de 
bandeirantes paulistas, migrantes de outras partes da colônia e imigrantes por-
tugueses que vinham em busca de metais e pedras preciosas que haviam sido 
encontrados na região.

De fato, a grande quantidade de ouro que era extraída dos ribeiros do arraial de 
Bento Rodrigues foi razão para que a localidade se tornasse bastante famosa nos 
princípios da mineração na região. Diversos são os documentos e relatos feitos ao 
longo da primeira metade do século XVIII que se referem aos altíssimos rendimen-
tos de suas minas.

Nesse ponto, a própria conformação geográfica do sitio, onde ergueu-se o arraial, 
ajudava a tornar as jazidas auríferas locais de facílima exploração. Entremeado 
por terrenos de relevo bastante movimentado, o sitio urbano de Bento Rodrigues 
eleva-se sobre uma pequena planície sedimentar formada pela barra dos cór-
regos do Ouro Fino e do Santarém.
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O Pouso de Tropas colonial -  O Curral e Cocho Pedras
Já nas primeiras décadas do século XIX, Bento Rodrigues tornava-se uma parada 
quase obrigatória entre os viajantes que transitavam entre Ouro Preto e as vilas 
ao norte pela Estrada Real. Em um anúncio, publicado por um Antônio Borges 
de Magalhaes no jornal A província de Minas, em 1887, informando aos viajantes 
que rumavam para Ouro Preto, sobre as comodidades de seu hotel em Bento 
Rodrigues[1].

É possível que o hotel referido no anúncio tenha sido o mesmo que, de acordo 
com informações colhidas em entrevistas com moradores de Bento Rodrigues, 
fora criado pelo major Camillo de Lellis Ferreira (1823-1897), cuja atuação como 
patrono da capela de São Bento foi decisiva para a conformação urbana do distrito 
até 2015. De acordo com os moradores entrevistados, Camillo de Lellis Ferreira 
teria patrocinado a reconstrução da capela de São Bento na década de 1850, obra 
que contou também com a elevação do muro que ligava o “Curral de Pedra” ao 
adro da capela.

Conformava-se assim um conjunto arquitetônico construído que abrangia desde 
a entrada do distrito, assinalada pelos muros de pedra do Curral até a capela de 
São Bento, ou melhor, até a residência do major Ferreira localizada ao lado do 
templo. Então um sobrado de taipa de mão, cuja construção remontaria a épo-
ca da fundação do povoado, a residência do major teve seu segundo pavimento 
desmontado na década de 1960, quando foi também transformado no estabelec-
imento comercial que deu origem ao Bar da Sandra. Este funcionou no local até 
2015.

[1]  “Aos Srs. Viajantes do norte de Minas que se dirigirem a Ouro Preto, recomendão-se o 
hotel de Antônio Borges de Magalhães, onde encontrarão todas as comodidades. Há óptimos 
aposentos para famílias e para escoteiros. Além de um excelente pastinho fechado, do qual 
os animaes podem ser trasidos a qualquer hora do dia ou da noite, possue também outros 
pastos apropriados para invernadas. ” (A província de Minas, 7/10/1887).

Os terrenos localizados na margem direita do córrego Santarém, desde o leito 
antigo da Estrada Real até a barra do Ouro Fino eram propriedade do major Fer-
reira e que teriam sido doados a capela após seu falecimento, constituindo o seu 
“patrimônio”. Nesse sentido, cumpre chamar a atenção para a própria forma do 
tecido urbano ali existente, típico de “vilas e cidades lineares”, ou seja, desenvolvi-
das tendo como principal eixo um caminho ou estrada pública convertida em rua 
principal. 

Servindo como as duas balizas espaciais que assinalavam os limites da povoação 
estavam o Curral de Pedras, ao sul, e a capela das Mercês, ao norte. O primeiro 
servia como obvio ponto de paradas para quem alcançava o arraial vindo de Ca-
margos, quando a descida para Bento Rodrigues era feita por um caminho de in-
clinação mais suave e cuja ligação mais direta com o Curral sinaliza a importância 
dessa estrutura para a antiga povoação. Tendo descarregado as cargas de suas 
mulas e conduzindo-as aos pastos da margem direita do Santarém, os viajantes 
se dirigiam ao rancho aberto ou, se pudessem pagar um pouco mais, ao sobrado 
onde funcionaria também o “hotel”. 

A história oral e um vídeo postado na internet[2] afirmam que o referido espaço se-
ria um curral de tropas utilizado desde o final do século XVII. No vídeo mencionado 
é possível mensurar as dimensões e características do curral: ele e todo fechado 
em parte por muros em junta seca e em duas de suas laterais ele era circundado 
por lajes de pedra dispostas perpendicularmente no solo. No interior do curral 
havia um cocho de grandes proporções esculpido em pedra (pês e bojo), o que 
leva a crer que animais seriam neste local contidos e alimentados. 

Arqueologia no Pós- Desastre
A conformação inicial de antigos vilarejos sempre remete a construção de alguma 
edificação. Nesse sentido, a arquitetura, tida para a Arqueologia como parte da 
cultura material, como vestígio da ação humana na ocupação dos espaços, e com-

[2]  https://www.youtube.com/watch?v=7H9cojtLjcs.
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preendida como elemento que se entrelaça de forma dinâmica com os indivíduos, 
sendo um instrumento analisado para debater um processo histórico, vinculado a 
formação da sociedade e suas contextualizações (LIMA, 2010).

Sob esta perspectiva os trabalhos desenvolvidos contaram com aportes da Ar-
quitetura, da Historia e da Arqueologia, visto que, no caso das edificações muito 
antigas, normalmente existem poucos registros históricos disponíveis que cubram 
toda a sua existência. Nessas situações, a Arqueologia mostra-se uma ciência efi-
caz no trabalho de recuperação histórica, não só para suprir a ausência de dados 
bibliográficos, mas também para dialogar com os documentos escritos existentes 
(IPHAN, 2002).

Em consonância com as definições do IPHAN (2002), o termo “Arqueologia de 
Restauração” surge em meados do século XX para caracterizar os trabalhos que 
tinham por objetivo apenas o fornecimento de informações e elementos para os 
projetos de restauração de monumentos. Esses trabalhos estão inseridos em uma 
linha de pensamento arqueológico histórico-culturalista, e onde as atividades de 
pesquisa arqueológica eram utilizadas como acessórias para o campo da Arquite-
tura.

Neste caso o projeto de Arqueologia inserido em um projeto de restauração/
conservação deve idealizar a produção de dados relevantes, indicando que uma 
edificação se refere a um super artefato, construído pelo homem que, necessaria-
mente, está enquadrado num dado tempo e espaço e, deste modo, carregado de 
valores e simbolismos. Cabe a arqueologia constituir esse fundamento cientifico 
stricto senso, isto é, elaborar conhecimento sistematizado e rigoroso sobre o bem 
trabalhado, tentando desvelar, o máximo possível, as relações humanas que se 
permeiam materialmente naquele bem (IPHAN, 2002).

No entanto deve-se considerar que as intervenções realizadas em uma edificação, 
seja ela considerada monumento nacional ou não, e de caráter radical é muitas 
vezes danoso, portanto, há a necessidade de se estabelecer medidas cautelosas 

e alicerça-las nos mais criteriosos parâmetros da preservação para minimizar as 
perdas decorrentes de uma opção indevida (CARRERA & SURYA, 2012).

O ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, em língua inglesa “In-
ternational Council of Monuments and Sites”) (TAVARES, 2011), defende que a escol-
ha entre técnicas tradicionais e inovadoras deva ser pesada caso a caso e sugere 
que se dê preferência as menos invasivas e mais compatíveis com os valores do 
patrimônio cultural, tendo em mente as exigências de segurança e durabilidade.

Na Arqueologia, para se reconstruir a atividade humana no passado é de fun-
damental importância compreender o contexto de um achado, seja um artefato, 
uma estrutura ou uma construção edificada. O contexto de um objeto consiste 
em um nível imediato, sua situação deposicional e sua associação com os demais 
achados/materiais (RENFREW & BAHN, 2011).

Apesar de esta ser uma situação nova e totalmente especifica e que gerou um 
contexto totalmente atípico para a Arqueologia e para seus métodos e técnicas 
de escavação, no que tange ao estudo do Patrimônio Cultural e ao salvamento do 
que restou dele, os aspectos teorico-metodologicos apresentados dão subsídios, 
se não suficientes, ao menos norteadores, para a compreensão e entendimento 
dos passos seguidos para a execução dos estudos propostos.

Nesse sentido, embora os fatores pós-deposicionais sejam evidentemente asso-
ciados ao rompimento da barragem de rejeito de minério, buscou-se compreender 
a espacialidade e a forma de dispersão dos vestígios de maneira holística, uti-
lizando-se da perspectiva formulada por Schiffer (1996). Nela o autor distingue 
os diversos tipos de processos pós-deposicionais que podem ser encontrados. 
Para o caso do rompimento da barragem de Fundão, a perspectiva na qual a situ-
ação pode ser enquadrada é aquela relacionada aos processos pós-deposicionais 
culturais (transformações), que englobam atividades deliberadas ou acidentais de 
origem antrópica (Schiffer, 1996).
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De fato, temos com este novo evento, uma situação na qual pode-se vislumbrar 
bem, esse tipo de processo pós-deposicional. E, na medida em que se torna pos-
sível compreender melhor tais processos, lançamos as possibilidades estratégicas 
para a melhor forma de se realizar o resgate do material histórico e/ou arqueológi-
co em um ambiente pós-desastre.

Métodos aplicados à Arqueologia no pós desastre
Seguindo os parâmetros teórico-metodológicos expostos, a metodologia utilizada 
se propôs ao registro arqueológico de estruturas históricas em quatro níveis, sen-
do adaptada em observância a integridade física das estruturas. Desta forma, a 
metodologia adotada foi constituída das seguintes atividades:

1. Registro de superfície (inspeção visual) ao longo das áreas afetadas pela lama 
de rejeito a partir das informações colhidas durante a etapa de monitoramento/
prospecção arqueológico e arquitetônico;

a. Mapeamento do antigo trajeto da estrutura e prospecção nas áreas de entorno, 
com abertura de furos-teste para localização de possíveis componentes associa-
dos aos objetos de estudo;

b. Coleta de informações com moradores locais e com as equipes de busca com-
postas pela corporação dos bombeiros, atentando-se os locais onde foram encon-
trados vestígios arqueológicos / históricos;

2. Limpeza e evidenciação das estruturas que tenham sido soterradas;

a. Limpeza a partir da remoção do rejeito de minério;

b. Nesta etapa foi realizado um levantamento e análise do estado de conservação 
e das condições em que as edificações históricas se encontravam (mapeamento de 
danos), determinando suas patologias e evidenciando os indícios de degradação.

3. Resgate com a abertura de sondagens e escavações sistemáticas da camada de 
rejeitos de minério depositada.

4. Levantamento topográfico, fotográfico, batimétrico e registros gráficos.

Resultados e Discussão
Os trabalhos de limpeza e evidenciação das estruturas que compõe o curral de 
pedras se iniciaram em abril de 2016 com a abertura de trincheiras/poços testes 
no intuito de identificar a extensão dos vestígios arqueológicos históricos, princi-
palmente na porção onde era impossível verificar a existência de quaisquer sinais 
que remetam a presença dos alinhamentos de pedras. As intervenções na área 
interna do curral e em seus muros de delimitação tiveram início em outubro de 
2016.

No sentido de melhor delimitar a área alvo da limpeza e estabelecer métodos 
arqueológicos sistemáticos, foi realizada a subdivisão dos setores de escavação 
seguindo os pontos cardeais a fim de englobar todo o perímetro remanescente do 
curral erigido de pedras, conforme é apresentado a seguir. 

Setor sul
As quadras foram demarcadas com um dimensionamento inicial em 4 metros de 
comprimento por 4 metros de largura, em uma sequência alfanumérica, totali-
zando 13 quadras, partindo da área onde o alinhamento de pedra se encontrava 
visível. Parte deste alinhamento não foi escavado, devido ao impacto da lama de 
rejeito ter retirado por completo todos os vestígios da estrutura histórica e pos-
teriormente por ter sido alagada pela elevação do nível d’agua em função da im-
plantação do dique S4.

A retirada da camada de rejeito nestas quadras teve o intuito de evidenciar partes 
do muro de pedras que compõe o antigo curral até alcançar o piso original do 
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terreno. A quadra inicial, por ter se apresentado estéril (sem presença de partes 
do muro), foi escavada com o objetivo de ser o ponto de partida na escavação, 
chegando a atingir entre 40 – 50 cm de espessura.

A exposição do curral de pedras no setor sul foi realizada, a princípio na face exter-
na e superior. Na face externa do alinhamento no intuito de evidenciar as porções 
inteiras e ou colapsadas do muro foi aberta uma trincheira entre 90 – 100 cm de 
largura com profundidade variando entre 60 a 80 cm.

No setor sul, evidenciou-se que as paredes do curral que ficavam acima da super-
fície foram todas carreadas pela passagem da lama, ficando apenas as paredes 
protegidas pelo aterro do interior do cercado. 

Foi identificado um dos vértices do curral de pedras erigido em junta seca, que 
segue no sentido sudoeste/nordeste e o muro frontal (oeste) e lateral (sul). Esta 
porção apresentou a profundidade máxima de 80 – 90 cm, atingindo o piso origi-
nal do terreno. Em modos gerais, a largura do alinhamento de pedras demonstrou 
um dimensionamento médio entre 60 a 70 cm, devido a inserção de pedras irreg-
ulares entre as fileiras da parede do curral.

Na extremidade final do Setor Sul foi possível verificar a inexistência da base do 
alinhamento de pedras do curral. Neste ponto, a movimentação da lama retirou 
toda a estrutura de pedra da parede da face sul do curral, sendo que a partir deste 
ponto não foi possível identificar a sua continuidade.

Sendo assim, foi testada a hipótese pela utilização da batimetria que identificou o 
trecho do alinhamento de pedras inexistente, projetando a sua continuidade até 
o ponto final da parede sul do curral. A utilização do levantamento topobatimétri-
co no registro arqueológico proporcionou a demonstração por um caminho car-
tográfico, que deste ponto em diante, os vestígios do alinhamento do muro em 
junta seca do setor sul foram totalmente suprimidos devido a movimentação do 
rejeito de minério.

Dimensionamento de 2,70 metros da porção no qual se finda o alinhamento de pedras do curral - 

(Equipe Arcadis, abril de 2016).

Setor Oeste (frontal)
Neste setor foi possível destacar os métodos construtivos distintos que confor-
mavam o curral de pedras, sendo a técnica empregada na disposição horizontal 
de pedras em junta seca e na fixação das placas retangulares de quartzito verti-
calmente. 

Neste segmento do muro constituído por junta seca evidencia-se uma largura 
média de 60 cm, ressaltando que os vestígios remanescentes deste alinhamento 
acima do piso original do terreno, foram carreados pelo movimento da lama. A 
espessura da camada de rejeito nestas quadras atingiu entre 1,00 a 1,20 metros 
de altura máxima, distribuídas em 7 quadrículas, dimensionadas em 4 metros de 
comprimento por 4 metros de largura, em uma sequência alfanumérica.

O seccionamento das quadras neste setor seguiu a orientação no sentido Sul/
Norte no intuito de revelar a base do alinhamento de pedras presente na porção 
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frontal do antigo curral. Foi possível identificar a presença dos marcos e vigas de 
aço que sustentavam os pilares de concreto que conformavam o portal da en-
trada principal. Nestes pilares estavam fixadas duas porteiras de madeira abaixo 
de uma pequena estrutura de um telhado, seguindo um caminho até alcançar a 
porção posterior do curral. 

Na extremidade deste alinhamento foi realizado o registro de um cocho de pedra 
feito em quartzito, apresentando um formato retangular e sub-arredondado nas 
extremidades, demonstrando como medidas 1,30m (comprimento) X 0,76m (lar-
gura), com espessura que varia entre 15 a 27 cm, e a profundidade do rebaixo en-
tre 11 a 13 cm. O cocho foi devidamente coletado e levado a uma reserva técnica 
responsável por salvaguardar o material.  

Cocho de pedra evidenciado durante a retirada da camada de rejeito de minério. (Equipe Arcadis, 

outubro de 2016).

Setor Norte
Neste setor houve a projeção de quadras em dois alinhamentos sendo o primeiro 
apresentando um dimensionamento em 4 metros de comprimento por 4 metros 
de largura, em uma sequência alfanumérica, totalizando 10 quadras e no segundo 
alinhamento demarcadas em 4 metros de comprimento por 2 metros de largura, 
totalizando 12 quadras.

Ressalta-se que a retirada da camada de rejeito das quadras seccionadas neste 
setor evidenciou parte do alinhamento do muro de placas (fixadas na vertical) e da 
sua continuidade erigida com o emprego da técnica da disposição horizontal das 
pedras em junta seca, sem a utilização de argamassa.

A disposição dos vestígios remanescentes do alinhamento das lajotas de quartzito 
(muro de placas) fixadas na vertical, demonstra a força da passagem do rejeito de 
minério sobre a estrutura histórica, restando em alguns pontos somente o neg-
ativo de sua quebra e em outros pontos foram extraídas por inteiro mantendo 
somente o vácuo do local onde estavam fixadas em superfície.

A largura média evidenciada neste alinhamento foi de 60 cm, sendo identificada 
somente a fiada das pedras que estavam próximas do piso original do terreno. 
Devido a passagem da lama neste ponto a porção do alinhamento de pedras que 
estava acima da superfície foi carreada.

Destaca-se também a diversidade litológica empregada na construção destes 
muros de pedras. A disposição dos afloramentos destas rochas nas proximidades 
se retrata como um fator preponderante nestas escolhas, sendo possível identifi-
car rochas provenientes dos quartzitos, xistos, hematitas, cangas e filitos em um 
arranjo erigido em junta seca.

Na extremidade do alinhamento foi identificado o vértice que direciona o alinha-
mento de pedras no sentido sul, conformando a parede do setor leste do curral. 
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Nesta quadra restou somente a última fiada das pedras do muro em junta seca, 
junto ao nível da superfície original do terreno.

Detalhe da placa de quartzito fraturada – Quadra F5 (Equipe Arcadis, novembro de 2016).

Setor Leste (posterior)
As quadras projetadas obtiveram dimensionamento adaptado as condições locais 
devido à proximidade da área de alagamento do dique S4. Procedeu-se inicial-
mente com a marcação das quadras dimensionadas em 4 metros de comprimento 
por 4 metros de largura, em uma sequência alfanumérica que englobam o seg-
mento previamente estabelecido.

O alinhamento de pedras da parede leste na porção posterior do curral, demon-
strou uma largura dimensionada em 60 cm revelando a última fileira de pedras 
junto a superfície original do terreno, disposta em um arranjo horizontalmente 
com o emprego da técnica da junta seca. Na extremidade leste do curral de pedras 
foi identificado um dos vértices remanescentes. 

Segundo os relatos dos moradores locais e as visualizacoes de vídeos e fotos do 
antigo curral de pedras é de conhecimento notório que neste setor Leste (poste-
rior) havia um portal com marcos de concreto e uma porteira de madeira, assim 
como o que era observado em sua entrada. Estes dois portais, tanto na porção 
frontal como na posterior, eram interligados por um caminho. Devido ao alaga-
mento desta área não foi possível identificar o local de inserção deste portal de-
scrito.

Vértice do alinhamento do curral de pedras na extremidade leste (Equipe Arcadis, dezembro de 

2016).

Setor interno
Os trabalhos da limpeza e remoção da camada de rejeito de minério no setor in-
terno do Curral de Pedras procederam inicialmente com a marcação das quadras 
que englobaram por completo a porção previamente estabelecida.

As quadras projetadas foram demarcadas em uma sequência alfanumérica com 
um dimensionamento em 4 metros de comprimento por 4 metros de largura em 
grande maioria, sendo que em algumas quadras o dimensionamento foi menor 
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devido a adaptação feita em função da proximidade da área de alagamento do 
dique S4, totalizando 37 quadras, com espessura da camada de rejeito variando 
entre 70 cm a 1 metro. 

Na porção interna do curral junto da superfície foram identificados os negativos 
das pedras fraturadas que serviam como base onde se apoiavam os cochos, apre-
sentando uma distância entre si de 1,50 a 1,60 metros. Em alguns desses locais 
onde se encontravam as bases dos cochos, a passagem da lama de rejeito re-
tirou por completo as pedras, deixando somente o negativo no piso original. O 
dimensionamento destes negativos das bases dos cochos se manteve em 60 cm 
de comprimento por 30 cm de largura. Os cochos não foram encontrados na área 
circundada pelo alinhamento de pedras do antigo curral.

Considerações Finais 
O quadro apresentado após o rompimento da barragem de Fundão da Samarco 
S.A., com relação ao patrimônio cultural da região de Bento Rodrigues, não apre-
sentava paralelo a outro ocorrido no mundo, nem em escala, nem em proporção. 
Nessa medida, não existia bibliografia base para dar suporte aos métodos e técni-
cas a serem utilizados, ou um estudo de caso que pudesse ser utilizado como 
modelo. 

Algumas determinações de proteção aos bens culturais apregoados pelo Interna-
tional Committee of the Blue Shield (ICBS – Comitê Internacional do Escudo Azul), 
criado em junho de 1996, teve como propósito de proteger e salvaguardar o pat-
rimônio cultural, conforme estabelecido na Convenção de Haia (1954), em casos 
extremos de impacto a estes, como no caso de conflitos armados. E, é claro, existe 
todo um aparato legal e teórico metodológico que norteia e designa os estudos 
arqueológicos necessários, no que tange ao patrimônio cultural.

O sítio arqueológico histórico identificado como Curral de Pedras e que remete ao 
período de conformação do subdistrito de Bento Rodrigues, em conjunto com um 

cocho esculpido em pedra e com os segmentos de muro em junta seca e em lajes 
de pedra. O segmento de muro que delimitava o curral de pedras e que circun-
dava uma antiga propriedade, estendia se até a capela de São Bento e delimitava 
seu cemitério contíguo. Ao todo foram evidenciados 91,4 metros de muro e foram 
executadas escavações na área total do curral de pedras da ordem de 795m². 

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos foram de fato o último registro dos 
remanescentes das estruturas do curral e cocho de pedras, que atualmente se 
encontram submersa na área do dique S4. Todas estas estruturas remetem ao 
período colonial e estão totalmente inseridas neste contexto. 

Nesse sentido, elas são parte de um todo integrado, que está associado a consti-
tuição do local como lugar de morada, de exploração do ouro no século XVII e XVIII 
e de acesso a outras paragens, dado que a Estrada Real ligava Bento Rodrigues e 
o distrito de Santa Rita de Durão até o distrito de Camargos, sendo vetor de for-
mação destes povoamentos.
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RESUMO
Localizado no centro histórico da cidade do Recife, o Cais de José Estelita guarda 
um acervo de monumentos tombados do Recife. Em 2008, por meio de um leilão, o 
Consórcio Novo Recife comprou a área do Cais e no ano seguinte lançou o projeto 
Novo Recife para o local. O projeto e o processo em que se deu o leilão apresentaram 
diversas irregularidades, resultando na indignação e mobilização da população civil 
organizada. É nesse contexto que surge o grupo Direitos Urbanos. Este trabalho tem 
como objetivo discutir a trajetória de atuação do grupo Direitos Urbanos no caso 
do Cais José Estelita e seu papel na mobilização e participação da sociedade civil, 
promovendo a conscientização coletiva acerca do patrimônio cultural da cidade. 

Palavras-chave: Grupo Direitos Urbanos; Cais José Estelita; Educação Patrimonial
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INTRODUÇÃO
O Cais José Estelita está localizado no centro histórico do Recife e tangencia o Sítio 
Histórico de Santo Antônio e São José.  Além do potencial paisagístico, devido à 
proximidade do rio e a presença de construções históricas, a área guarda o maior 
acervo de monumentos do século XVIII tombados do Recife.

Os bairros de Santo Antônio e São José estão inseridos na Zona Especial 
de Preservação do Patrimônio Histórico-cultural, ZEPH-10, classificada 
na categoria ‘Conjuntos Antigos’(Decreto no 11.693/80) por conter 
“complexos urbanos notáveis, formados por edificações típicas, seja por 
conter exemplares de excepcional arquitetura, seja por constituir núcleo 
de expressivo significado histórico” (Prefeitura do Recife, s/d).” (SANTANA, 
HOLANDA e LIRA, 2017. p. 4)

O Cais José Estelita é composto por galpões de armazenamento de açúcar con-
struídos no Século XX e os antigos trilhos da rede ferroviária federal do Século XIX. 
Apesar da sua importância, a área não está inserida em nenhum destes setores 
e não foi incluída como área de entorno. Nas últimas décadas o Cais sofreu com 
o abandono, resultando na degradação e marginalização, sendo utilizado como 
ponto de drogas e com problemas recorrentes de insegurança.

Pela Lei nº 16.176/96, Art.7º, o Estelita está inserido na ZECP (Zona Especial de 
Centro Principal), o que o torna “disponível” para os anseios da especulação imo-
biliária, mesmo tangenciando a área da ZEPH-10. A falta de proteção da área per-
mitiu que se desencadeasse um processo de transformação da paisagem a partir 
da construção das “Torres Gêmeas” do Recife, Píer Duarte Coelho e Píer Maurício 
de Nassau. 

Em 2008 foi realizado um leilão por meio do qual o Consórcio Novo Recife, forma-
do pelas empresas Ara Empreendimentos, GL Empreendimentos, Moura Dubeux 
e Queiroz Galvão, comprou a área do Cais José Estelita por 55,4 milhões de reais. 
No ano seguinte o Consórcio lançou um projeto composto por 13 prédios. Estas 

construções teriam alturas entre12 a 38 pavimentos e abrigariam o uso residen-
cial, comercial e hoteleiro, também foi proposta uma linha de VLT sobre os antigos 
trilhos, ciclovia, um centro cultural nos armazéns e áreas públicas, esta proposta 
foi chamada de Projeto Novo Recife. O projeto e a forma como se deu o processo 
de leilão, apresentando diversas irregularidades, causou indignação da população 
civil, que se mobilizou para acompanhar reuniões do Conselho de Desenvolvimen-
to Urbano (CDU) da Prefeitura de Recife. 

Neste contexto, se destaca o grupo Direitos Urbanos. O grupo, que surgiu a partir 
da articulação de interessados em política e preocupados com os problemas da 
cidade do Recife, teve papel crucial na mobilização e participação da sociedade 
civil, promovendo a conscientização coletiva sobre a importância do patrimônio 
cultural da cidade.

A mobilização atraiu pessoas interessadas em participar de forma ativa das de-
cisões políticas que interferem na cidade do Recife, buscando alternativas de ação 
quando o interesse da cidade fica esquecido pela representação política formal. O 
principal foco das discussões do grupo abordaram assuntos sobre a importância 
do patrimônio cultural como fonte de conhecimento, as interferências do Projeto 
Novo Recife e um convite para uma maior concepção da cidade, da política e do 
tipo de vida que os envolvidos esperam. Diante disso, o grupo passou a abordar 
diversos outros problemas.

As discussões, geralmente, são centradas em como impedir que iniciativas, 
privadas ou do poder público, atentem contra o futuro do Recife e como torná-la 
uma cidade mais justa e viva. Outra contribuição foi a respeito da educação patri-
monial, oferecendo conhecimento, e consequentemente, valorização da cultura e 
sentimento de identidade.

Participam do grupo pessoas de diversas áreas, com diferentes graus de experiên-
cia no setor privado ou nos governos, estes profissionais aliam o conhecimento 
técnico com preocupação ética e social. O grupo é um lugar de intensa interdisci-
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plinaridade, no qualarquitetos e engenheiros conversam com sociólogos, filósofos 
e operadores do Direito interagem com artistas plásticos e cineastas.

Um ponto crucial ao MOE foi a promoção do debate construtivo em diferentes 
âmbitos sobre a cidade. Profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
discutiam a cidade sob o ponto de vista do direito à cidade, realizando oficinas 
de interação e discussão sobre propostas alternativas para o projeto Novo Recife 
que fossem mais responsivas com a realidade local, a historicidade e importân-
cia do Cais. Profissionais do direito discutiam a cidade preocupados mais com as 
questões legais e jurídicas, como o processo do leilão se deu, qual a tramitação 
da proposta nos órgãos públicos e como a população poderia levar suas reivindi-
cações para a esfera legal e interferir efetivamente no processo. Profissionais de 
comunicação se uniram ao movimento, desenvolvendo diversos tipos de mídias 
sociais como forma de organização, sensibilização e pressão sobre atores políticos 
e grupos econômicos. 

Estes movimentos trouxeram voz para as pessoas que utilizam o espaço e eviden-
ciam a relação de afetividade e significado que a área representa para a população 
e deve ser levado em conta.

A participação cidadã
Para Jane Jacobs (2009), o meio construído pode interferir no comportamento hu-
mano com o poder de agressão ou integração. A jornalista ainda defende a diver-
sidade nos usos da cidade como base para a vitalidade do local e participação da 
população no processo de planejamento.

A eficiência de uma intervenção urbana, não só depende da técnica projetual do 
arquiteto e urbanista, mas envolve diferentes questões como a compreensão 
do significado e simbologias associados ao local (MOURA, 2016). Pesquisadores 
da relação pessoa-ambiente, têm entendido “o entorno como uma dimensão da 
identidade dos indivíduos, em que interagem fatores psicossociais, sócio-físicos 

e histórico-culturais” (BOMFIM, 2009), o que conclui que o impacto de uma inter-
venção urbana mal projetada, afeta não só o ambiente físico, mas também rompe 
laços de afetividade e identidade construídos pela população ao longo do tempo. 
Assim, entende-se que é necessário que o profissional responsável pelo projeto 
entre em contato com os moradores da área de intervenção, buscando entender 
suas necessidades e as relações que eles possuem com o lugar que vivenciam 
cotidianamente. 

Para Bandeira, Bomfim e Sales (2012) a apropriação é um fenômeno sujeito ao 
tempo e às pessoas, não apenas mudanças no espaço, é um processo dinâmico 
de interação entre o indivíduo e o local. Dessa forma, a afetividade, como relação 
indivíduo-cidade, pode ser estimulada através da participação cidadã, de maneira 
que os habitantes da cidade, expressando suas emoções a respeito dela, revelem 
suas forças, fraquezas e soluções desejadas, contribuindo ativamente no proces-
so projetual.

É importante que a participação popular não seja restrita apenas aos protestos e 
ocupações, é necessária a participação em diferentes assuntos como aprovação 
de planos diretores e tomadas de decisões. 

Entretanto, um fato que dificulta a maior participação popular é a falta de da-
dos ou informações apresentadas de forma clara e simplificada, obstaculizando a 
compreensão de quem não é especialista nos assuntos apresentados. 

De acordo com o segundo parágrafo do art 2º do Estatuto da Cidade (2001), que 
fala sobre a “gestão democrática por meio da participação da população e de as-
sociações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvi-
mento urbano”, o Plano Diretor deve ser discutido com a população. No entanto, 
isso não acontece de forma efetiva. Os planos são discutidos por técnicos, sem a 
participação da sociedade civil. E quando há participação, é de maneira formalista, 
mais no caráter informativo que deliberativo. Além disso, a linguagem bastante 
tecnicista apresentada nesses planos e a forma que é passada a informação à 
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comunidade, muitas vezes acaba afastando as pessoas dos processos de possível 
participação. 

No texto “Paisagens Urbanas Possíveis: Códigos Compartilhados na Construção 
Coletiva de Cenários”, a autora Camila Zyngier (2016) explica que dado é diferente 
de informação, sendo esta segunda resultado de uma compreensão. Diante disso, 
são necessárias ferramentas, como imagens gráficas, para facilitar o entendimen-
to dos parâmetros apresentados à população para assim existir a interpretação 
e posicionamento sobre as propostas levantadas. O acesso e compreensão das 
informações permite que o cidadão desenvolva um sentimento de responsabili-
dade coletiva e participe mais ativamente dos processos decisórios que ocorrem 
na cidade, construindo uma realidade mais justa e democrática.

Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial
“... são edificações e são paisagens naturais. São também as artes, os 
ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os 
lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado: 
são as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais 
queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais 
próxima e que reaproximam os que estão longe, para que se reviva 
o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um 
lugar. Em suma, referências são objetos, práticas e lugares apropriados 
pela cultura na construção de sentidos de identidade, são o que 
popularmente se chama de raiz de uma cultura.” (IPHAN,2013, p. 8)

Como visto acima, e em diversos documentos referentes ao assunto, o conceito de 
patrimônio cultural é bastante amplo. No âmbito nacional, segundo a definição do 
Art. 216 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o patrimônio 
cultural brasileiro é constituído por formas de expressão; modos de criar, fazer 
e viver; criações científicas, artísticas e tecnológicas; obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; con-
juntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, pa-
leontológico, ecológico e científico.

Entendendo o patrimônio cultural como a marca de um povo, a forma de ex-
pressão de uma sociedade cheia de significâncias, constata-se a necessidade de 
preservação. Preservar para que a cultura não se perca, seja repassada por ger-
ações. Assim, o papel da educação patrimonial é determinante para a preservação 
dos nossos bens, da nossa cultura.

A conceituação de educação patrimonial é expressa no Guia Básico da Educação 
Patrimonial do IPHAN:

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho 
educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária 
de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da 
experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da 
cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o 
trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a 
um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 
herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, 
e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num 
processo contínuo de criação cultural. (Horta, Grunberg e Monteiro. 
1996. p.4)

Apesar do ato educacional ser comumente ligado aespaços tecnicistas, especial-
izados e institucionais, sabe-se que um ambiente educativo pode ser todo espaço 
que possibilite e estimule o desenvolvimento e as experiências do viver, do con-
viver, do pensar e do agir consequente. Logo, qualquer espaço pode se tornar um 
espaço educativo, desde que um grupo de pessoas dele se aproprie, transforman-
do-o em um instrumento ativo e dinâmico.

Claramente, a visão técnica é importante, mas a visão de quem se utiliza de um 
espaço está carregada de afetividade e referências culturais vitais, que fazem 
parte do processo de formação dos sujeitos, carregam significâncias e precisam 
ser levados em conta. Portanto, a educação deve buscar a construção coletiva e 
democrática do conhecimento, através da comunicação entre agentes culturais e 
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sociais e pela participação efetiva das comunidades que valoram e atribuem sig-
nificância ao patrimônio cultural.

Sobretudo no Brasil, país repleto de desigualdades, é crucial reforçar a capaci-
dade dos saberes e culturas de determinado espaço ou comunidade, uma vez que 
entende-se o papel determinante na desconstrução de preconceitos sociais. Des-
fazer hierarquias entre a cultura erudita e os saberes populares é transformador.

Dessa forma, entende-se que para que se preserve um bem de forma efetiva, é 
necessário que a comunidade tenha consciência de seu valor e se aproprie, se 
sinta parte do processo de salvaguarda. Com isso, a Educação Patrimonial se apre-
senta como um forte instrumento de disseminação de conhecimentos, fortalecen-
do o sentimento de cidadania e identidade das pessoas, incentivando-as à valori-
zar a história, a cultura, esclarecendo sobre as multiplicidades existentes.

Nesse contexto, a Educação Patrimonial é compreendida em um sentido amp-
lo, diverso. Para além do trabalho cotidiano de técnicos especializados ligados à 
órgãos de proteção patrimonial com comunidades, escolas, etc. Entende-se como 
um processo no qual grupos civis organizados podem realizar atividades que fa-
cilite e guie o diálogo entre diversos atores sociais, promovendo a troca de con-
hecimentos e a formação de parcerias para mobilização visando a proteção e a 
valorização dos bens em questão.

O Grupo Direitos Urbanos
A partir de um grupo de pessoas que se conheciam off-line, o grupo 
foi se expandindo através das redes sociais e começou a transformar 
suas preocupações em ação pelo menos desde a reivindicação do 
tombamento do Edifício Caiçara. A mobilização seguinte foi contra um 
projeto de lei que visava proibir o consumo de álcool nas ruas e limitar 
o horário de funcionamento de bares como medida de combate à 
violência. Nós fomos da opinião que o projeto trazia um ônus à vivência 
da cidade, criava uma cidade enclausurada, proibida de frequentar 
um espaço social importante, reforçando, além disso, alguns hiatos 

entre classes sociais. Esta mobilização agregou pessoas em torno do 
desejo comum de participar mais ativamente das decisões políticas que 
regulam ou interferem na vida social da cidade do Recife, buscando 
alternativas de ação quando o interesse da cidade fica esquecido pela 
representação política formal. Por isso logo ficou claro que aquilo 
que estava realmente em jogo nas discussões sobre o tal projeto de lei 
era uma concepção maior de cidade, de política, do tipo de vida que 
queremos. E por esta razão o grupo acabou atraindo a discussão de 
diversos outros problemas da cidade além desse projeto. (DIREITOS 
URBANOS,2012, disponível em http://direitosurbanos.wordpress.com/
about/).

A partir do trecho acima é possível compreender como se deu o processo de for-
mação inicial do grupo Direitos Urbanos e suas principais premissas. Logo em 
fase inicial, o D.U teve êxito em suas causas. O histórico edifício Caiçara teve sua 
demolição impedida na época e o projeto de lei da vereadora Marília Arraes foi in-
teiramente retirado. Fatos que deram forças ao grupo e visibilidade. Fonte distinta 
do resto do texto

Em maio de 2013, em entrevista para Patrícia Cornils, editora de um blog na Car-
ta Capital, Leonardo Cisneiros, integrante do Direitos Urbanos, contou quando o 
grupo foi formado.

A data ‘oficial’ de criação é a audiência pública sobre o Novo Recife 
realizada em março de 2012, que foi um primeiro grande momento 
político, no qual muita gente que se conhecia online se conheceu offline, 
muitas redes se formam. O grupo no Facebook, com esse nome, foi 
criado no dia seguinte. Mas a realização da audiência já foi o resultado 
das articulações de alguns grupos que atuavam desde o final de 2011. 
(CISNEIROS, 2013, Disponível em: https://direitosurbanos.wordpress.
com/category/entrevistas/)

Assim surge o grupo Direitos Urbanos - Recife, da articulação de pessoas interes-
sadas em política e preocupadas com os problemas da cidade. A partir da criação 
do grupo no Facebook, hoje com mais de 31 mil membros, o D.U foi crescendo nas 
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redes sociais, promovendo o debate sobre assuntos variados de forma democráti-
ca, possibilitando a participação de uma gama bastante diversificada da popu-
lação.Em página do Facebook, o grupo se apresenta da seguinte forma:

Hoje, o DU está ao lado dos grupos, coletivos, movimentos e setores 
da sociedade que defendem intransigentemente a democracia, seus 
princípios, valores e instituições. Junto com estes grupos, estamos 
dando continuidade ao esforço de debate e articulação política 
para compreender e atuar nessa nova conjuntura, por meio da 
página do grupo, da fanpage e do blog, utilizados como lugares de 
compartilhamento e enriquecimento deste debate e das propostas de 
ação. O DU é um grupo aberto, mas não é o fórum de todas as correntes 
ideológicas possíveis, de todas as posições possíveis sobre os mais 
variados temas. Não. Não admitimos entre nós a defesa de bandeiras 
que implicam, na verdade, na supressão do debate, da tolerância, da 
diversidade de opiniões. Somos completamente intolerantes com a 
intolerância. Além disso, o DU é um movimento social, reconhecido 
como tal por diversas instituições e que deverá ter assento no Conselho 
da Cidade. Não é um mero fórum virtual. Utilizamos a internet como 
um meio para atuar, obter e processar informações, articular e 
incorporar mais gente. Mas a horizontalidade não significa falta de 
pautas e princípios. Independentemente da terminologia utilizada, 
a pauta do DU é claramente uma pauta de esquerda: defesa da 
democracia, da justiça social, da diversidade, das minorias, da inversão 
das prioridades no processo de urbanização, na mobilidade, defesa da 
transformação da cidade e do país e não do retrocesso, do preconceito, 
do conservadorismo, do aprofundamento das desigualdades sociais. 
(https://www.facebook.com/DireitosUrbanos/)

Além do grupo no Facebook, o grupo possui um blog, e contas no YouTube e 
Flickr. No blog do DU, encontra-se vasta produção científica de fácil acesso e com-
preensão. Artigos, entrevistas, agenda, outros blogs que pensam a cidade, etc. 
Foi criado para agrupar e organizar tanto o material gerador e informador de dis-
cussões internas quanto o material produzido por elas. 

Por ser bastante interdisciplinar, formado por pessoas qualificadas em diversas 
áreas, com diferentes experiências seja no setor privado, seja no setor público, 
o grupo tem muito a oferecer para o debate sobre a cidade. São diversas visões 
voltadas para assuntos de interesses em comum, promovendo trocas de conhe-
cimentos tanto nas redes sociais, como em eventos e debates face a face. Esses 
integrantes aliam seus conhecimentos técnicos com a preocupação ética e social, 
com o desejo de construir uma cidade mais justa.

Das redes sociais, o D.U ganhou as ruas, mobilizando reivindicações acerca do di-
reito à cidade, a democratização do espaço público, a importância da participação 
popular nas decisões tomadas por gestores públicos sobre a cidade, entre outros 
assuntos. O grupo teve papel crucial para que o debate mais tecnicista sobre leg-
islação, gestão e patrimônio, atingisse pessoas que antes não tinham acesso a tais 
informações.

O Grupo Direitos Urbanos e o #OcupeEstelita
Para entender o papel do grupo Direitos Urbanos na democratização da educação 
patrimonial acerca do Cais José Estelita, é necessário conhecer este patrimônio e 
sua importância para a cidade do Recife:

Localizado no centro histórico da cidade do Recife, o Cais de José 
Estelita tangencia o Sítio Histórico Santo Antônio - São José, guardando 
o maior acervo de monumentos tombados do Recife, do século XVIII. 
Mesmo sendo tangente, essa borda não foi inserida em nenhum 
poligonal de tombamento rigorosa nem incluída como área de entorno, 
desconsiderando-se, inclusive, a histórica relação do Recife com suas 
águas. Este fato permitiu que se desencadeasse um intenso processo de 
transformação a partir da construção de dois edifícios com mais de 40 
pavimentos, Píer Duarte Coelho e Píer Maurício de Nassau, as famosas 
“Torres Gêmeas” de Recife. Esses edifícios estão inseridos em um âmbito 
no qual a paisagem não é discutida, desconsiderando as preexistências 
do local ao impor um novo padrão de ocupação e utilização do espaço, 
assim como uma escala muito maior do que a já existente.”(SANTANA, 
HOLANDA e LIRA, 2017. p.3)
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Vista do Cais José Estelita. 2012. Fonte: https://www.flickr.com/photos/direitosurbanos/

A localização privilegiada, janela para uma das paisagens mais significativas da ci-
dade do Recife, o rio Capibaribe, e o triste sucateamento de sua estrutura fez com 
que o Cais se tornasse alvo do crescente mercado imobiliário.

A área do Cais Estelita foi comprada por 55,4 milhões de reais, por meio de um 
leilão que teve diversas críticas, além de processos judiciais.  Um ano depois, o 
Consórcio lançou o projeto Novo Recife, que tinha como proposta a construção 
de 13 prédios, de uso residencial e comercial, hotéis, uma linha de VLT sobre os 
antigos trilhos, ciclovia que ligava o cais à Avenida Miguel Arraes, a destruição do 
viaduto do Forte das Cinco Pontas e um centro cultural nos armazéns, além da 
criação de piers e áreas verdes públicas. Este projeto visa a classe média alta da 
sociedade recifense, tendo como público alvo principal os médicos do polo médico 
do Bairro dos Coelhos e trabalhadores do Porto Digital, de acordo com o porta-voz 
do Novo Recife, Eduardo Moura. 

As intenções do projeto são claramente elucidadas pelo próprio nome. O novo, 
que precisa de espaço para surgir, fazendo a cidade se abrir para o capital imo-
biliário enquanto se afastava da população. As propostas arquitetônicas sugerem 
a repetição de formas pasteurizadas, presentes em qualquer cidade, sem iden-
tidade própria. O plano urbanístico se mostra como um verdadeiro segregador, 

concentrando ou repelindo usuários do espaço de acordo com sua classe e renda. 
Sem representar a cidade, sem representar o povo recifense, desconsiderando 
totalmente o patrimônio existente na área e as consequências irremediáveis que 
a construção do Novo Recife podem causar.

É nesse contexto de iminente ameaça urbana e patrimonial que surge a estreita 
relação entre o grupo Direitos Urbanos com o Cais José Estelita. Em entrevista 
à Patrícia Cornils, Carta Capital, Leonardo Cisneiros, integrante do grupo, conta 
como se deu o início da relação do D.U com o caso Estelita.

Existiam algumas notícias aqui e ali na imprensa, sempre naquela 
forma de praticamente uma publicidade. Já se falava do projeto, sem 
muito alarde, desde 2008. Um dos integrantes do DU, Bernardo Jurema, 
já tinha um texto criticando o projeto datado de 2008. Alguns outros 
grupos contrários ao projeto existiam antes de a gente começar a 
discuti-lo. O que levou a gente a articular a realização de uma audiência 
e a procurar o Ministério Público foi uma notícia de que o projeto estava 
para começar a ser construído. Isso no começo de 2012. Isso acendeu 
o alerta, algumas pessoas foram atrás da promotoria de urbanismo 
e de vereadores conhecidos. E nesse momento se formou a massa 
crítica para uma resistência de verdade do projeto. Vários elementos se 
aglutinaram nessa época: o pessoal que vinha da crítica ao “PL da Lei 
Seca”, um pessoal que lutava pelo tombamento de um prédio em Boa 
Viagem, os outros grupos que discutiam o Cais José Estelita, a promotora 
Belize, o professor Tomás Lapa. (CISNEIROS, 2013, Disponível em: 
https://direitosurbanos.wordpress.com/category/entrevistas/)

Na audiência pública mencionada acima, ocorrida no dia 22 de março de 2012, 
estavam presentes representantes da Moura Dubeaux e Queiroz Galvão, re-
sponsáveis pelo projeto e representantes do IPHAN, UFPE, MPPE, Fundarpe, Pre-
feitura do Recife, da sociedade civil e dos principais jornais da cidade. Foi nesse 
momento que se apresentou o nome “Direitos Urbanos/Recife” para representar 
o grupo que havia convocado a audiência. 
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Leonardo Cisneiros representando o grupo Direitos Urbanos em audiência pública. 2013. Fonte: 

https://www.flickr.com/photos/direitosurbanos/

Essa audiência pública foi de extrema importância para fortalecimento dos laços 
estabelecidos por meio de discussões e articulações online anteriores.  Além dis-
so, considerando que grande parcela da população que não tem acesso à infor-
mações técnicas como a existência e os meios de viabilizar uma audiência pública, 
o D.U se mostra como um meio de promover a democratização social nos meios 
oficiais. É direito da sociedade civil participar, mas as orientações e divulgações, 
geralmente não atinge de forma satisfatória. Assim, a audiência, que teve sua di-
vulgação e mobilização online foi um primeiro passo para a participação social no 
processo longo que estaria por vir.

Discussão sobre a cidade e o patrimônio no Cais com participação de diversos atores sociais. 

2013. Fonte: https://www.flickr.com/photos/direitosurbanos/

O grupo no Facebook tornou-se, então, um espaço permanente de 
discussão sobre o PNR e também para a apresentação de queixas, 
denúncias, compartilhamento de experiências de projetos de gestão 
urbana em outras cidades no Brasil e no mundo. Temas como meio 
ambiente, urbanismo, formas de participação e ativismos. Foi também 
a partir das discussões no grupo que surgiu a ideia de realizar uma 
ocupação no Cais José Estelita, local onde estava prevista a construção. 
O modelo de ocupação dos espaços públicos surgiu como pauta, a 
exemplo de um conjunto de mobilizações e ocupações desses espaços 
como forma de dar visibilidade às questões propostas, que ocorriam em 
outros lugares do mundo. (OLIVEIRA, 2013) 
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É dessa maneira que o D.U sai das redes para as ruas, mobilizando a população 
a conhecer, reconhecer e experenciar o espaço público de sua cidade. Entre 2012 
e 2014, o DU realizou ao menos 15 eventos no Recife, sendo oito relacionados ao 
PNR (BATISTA, 2015). 

Ato no Cais José Estelita. 2015. Fonte: https://www.flickr.com/photos/direitosurbanos/

Foram organizadas atividades diversas em torno do Cais: oficinas, debates, pal-
estras, shows, entre outros. Teve o apoio de vários artistas de diferentes áreas, 
enriquecendo as programações e servindo de isca para uma parcela da sociedade 
que ainda não estava inteirada sobre o debate. O fato é que, a partir desses even-
tos, os chamados #Ocupestelita, a sociedade civil recifense teve oportunidade de 
conhecer seu patrimônio e valorizá-lo, vivenciando-o de forma coletiva, permitin-
do trocas de experiências e conhecimentos. Foi um momento de reunir sonhos, 
debater sobre a cidade que o recifense deseja, estudar como concretizar e ir à luta. 

A memória das pessoas e o patrimônio são direitos sociais, cuja 
proteção e valorização devem compreender toda a sociedade. Promover 
a educação patrimonial para utilização dos espaços públicos da 
cidade significa, portanto, gerir um sentimento de pertencimento, 
valorizando histórias e incluindo os cidadãos que se identificaram como 
parte integrante de cada uma delas, ampliando assim a qualidade de 
vida e a percepção de valores sobre si mesmo. (DIAS e ROCHA, 2015. 
Disponível em: http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/07/07/educacao-
patrimonial-e-aprender-com-o-mundo-e-a-cultura-que-construimos/)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A política, a gestão e o planejamento da cidade do Recife, como em todo o país, 
vem de uma matriz tecnicista e sem tradição nos processos de participação pop-
ular. Apesar da crítica a esse modelo e mesmo do modelo de gestão democráti-
ca proclamada no Estatuto da Cidade, as decisões seguem sendo tomadas pelo 
corpo técnico dos órgãos públicos da cidade em parceria com agentes privados, 
orientadas por interesses muitas vezes distantes daqueles da maioria de sua pop-
ulação. 

O surgimento do grupo Direitos Urbanos vem no bojo do que parece ser uma 
tomada de consciência social sobre a importância da mobilização coletiva como 
forma de mudar o rumo da condução do planejamento urbano, levantando a ban-
deira da imprescindibilidade de partilhar as decisões sobre o que se quer para a 
cidade. Hoje, muito recifenses que antes não tinham acesso a informações mais 
tecnicistas, como definições sobre o direito à cidade, patrimônio, plano diretor, 
audiência pública, processos judiciais, entre outros, agora têm. 

Hoje a legitimidade do Direitos Urbanos é indiscutível e para isso contribui a re-
união em torno de suas causas de diversos saberes, técnicos ou não, mobilizados 
para pensar e lutar pela cidade que desejada. O D.U vem para mostrar aos agen-
tes públicos e privados que o modelo de cidade até então imposto ao recifense 
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não é o que representa a totalidade de sua sociedade,especialmente por privile-
giar as camadas de maior status em detrimento da maioria da população.

Assim, abrindo espaço online democrático para trocas de conhecimentos e ex-
periências, além de articular encontros face a face quando todos podem participar 
e opinar, o grupo Direitos Urbanos tem papel importantíssimo na luta pela cidade 
que represente o recifense verdadeiramente.Ocupando as redes, as ruas e os es-
paços decisórios oficiais da cidade, o D.U mostra que a sociedade organizada e 
munida de conhecimentos, tem forças para conter obras milionárias com diversos 
interesses e mudar os rumos da política do Recife. 
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RESUMO
Considerando a documentação como fundamento para o conhecimento, a 
valorização e a proteção de bens patrimoniais, e, a dispersão, a falta de organização 
e a não disponibilização de dados concernentes à Arquitetura Moderna na Região 
Metropolitana de Vitória - ES, objetiva-se a produção de sua documentação, com o 
uso de tecnologias digitais. Para alcançar esse objetivo, procede-se a uma revisão 
bibliográfica, uma pesquisa documental e a um levantamento de campo. A revisão 
bibliográfica abrange estudos, em maioria, constituídos por monografias de 
conclusão de curso de arquitetura e urbanismo; a concernente à documentação 
arquitetônica tem como referência central o livro Arquitetura e documentação: 
novas perspectivas para a história da arquitetura (CASTRIOTA, 2011). A pesquisa 
documental concentra-se em acervos públicos, visando catalogar a documentação 
existente acerca de obras mapeadas. O levantamento de campo atualiza e 
complementa dados. De posse dos dados, procede-se à sua organização na forma 
de quadro e mapeamento georreferenciado, desenvolvido com o uso da ferramenta 
QGIS Las Palmas 2.18.15, e, como base, ortofotomosaico de 2012-2015. O conjunto é 
constituído por cerca de 300 obras, das quais 120 georrefenciadas a partir de visita 
de campo (as demais não são localizadas ou desapareceram por demolição). Desse 
modo, conclui-se, a produção se inicia nos anos 1950, com obras, em sua maioria, 
de caráter institucional; na década de 1960, verifica-se ampliação da produção de 
arquitetura privada, especialmente residências unifamiliares; e, a partir da década de 
1970, a arquitetura acompanha a intensa verticalização de edifícios e a ocupação de 
novas áreas, especialmente as produzidas por aterros. Os arquitetos de atuação mais 
expressiva são Élio de Almeida Vianna e Maria do Carmo Schwab. Ambos projetam 
obras públicas e privadas. Vianna possui atuação fundamental na produção 
de arquitetura escolar, enquanto Schwab tem produção intensa de residências 
unifamiliares. No que tange à documentação e à representação, confirma-se a 
relevância da organização, acessibilidade, da conservação e da facilidade de consulta 
dos acervos; isto é, a elaboração e consolidação da base de dados atualizada 
contribui para a conservação e o conhecimento, e, em associação, para a valoração e 
a preservação patrimonial. 
Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Documentação, Representação, Região 
Metropolitana de Vitória - ES
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1 INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta investigação de obras de Arquitetura Moderna edifi-
cadas na Região Metropolitana de Vitória[1] a partir da década de 1950, projetadas 
por arquitetos como Maria do Carmo Schwab, Élio de Almeida Vianna, Marcello 
Vivácqua, Dirceu Carneiro e Ari Garcia Roza, bem como a documentação desta 
produção arquitetônica, com uso de ferramentas de georreferenciamento. A doc-
umentação consiste em importante ferramenta para o conhecimento e registro 
de obras de arquitetura moderna face à crescente perda, seja por demolição ou 
descaracterização, de seus exemplares (GUEDES e TINEM, 2012). O desconheci-
mento desta e a falta de organização e dispersão de acervos acerca de Arquitetura 
Moderna contribuem para a perda de importantes fontes de dados e dificultam 
o acesso à informação por parte de pesquisadores e da sociedade. Como apon-
tam Murguia e Grigoleto (2009), o registro de certas informações acerca de um 
objeto explicita o valor social, cultural e histórico deste na sociedade, o que jus-
tifica o interesse pela preservação de determinados bens em detrimento de out-
ros. Sendo assim, a falta de documentação compromete o processo de valoração 
deste patrimônio edificado. Inserida nesta problemática, a investigação objetiva a 
salvaguarda do patrimônio territorial, entendido como elemento estruturante de 
identidade local.

Vale ressaltar, a preservação não se limita à intervenção no objeto físico através 
da conservação da matéria. É necessário, também, manter um sistema de infor-
mações acerca da obra, a fim de obter o registro de sua história e passagem pelo 
tempo, preservando documentos, imagens, relatos, entre outros. Além da im-
portância histórica, a documentação desta arquitetura vem para difundir o acesso 

[1]  A Região Metropolitana de Vitória (RMGV), também conhecida como Grande 
Vitória, criada a partir da Lei Complementar estadual 58, de 21 de fevereiro de 1995, 
é formada pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana Vila Velha e 
Vitória.

ao conhecimento e contribuir para a constituição de referenciais de identidade 
social.

Ademais, a documentação também é necessária para favorecer o entendimento 
da inserção das obras em perspectiva histórica; e a dispersão do acervo impede o 
entendimento articulado das obras, sentenciando-as a uma compreensão como 
um objeto isolado, em si mesmo, sem o reconhecimento de suas relações socio-
econômicas no tempo e no espaço. Diante disso, quando se trata da história regis-
trada, é necessário considerar sua preservação de forma que possibilite o acesso, 
tendo em vista que o armazenamento dos documentos em arquivos, também, 
tem o intuito de preservá-los em razão do valor histórico intrínseco e sua repre-
sentatividade junto à sociedade (MERLO e KONRAD, 2015).

Quanto ao uso das tecnologias digitais como suporte para a documentação, deve-
se levar em consideração que, atualmente, ”em meio à grande produção informa-
cional, os arquivos vêm se desenvolvendo juntamente com a tecnologia, que per-
mite cada vez mais produzir e difundir as informações” (MERLO e KONRAD, 2015, 
p. 7). A utilização de plataforma georreferenciada e metadados, que consistem 
em dados associados a outros dados, permite uma leitura ampla e diversa das 
informações existentes. Com a utilização da sistematização dos dados, é possível 
a realização de comparações, a partir de diversos pontos de vista, para, então, 
compreender a dinâmica e evolução da produção arquitetônica no território.

A escassez de produção e a restrita divulgação bibliográfica acerca da temática 
também influenciam o quadro de desconhecimento da Arquitetura Moderna na 
Grande Vitória. Esta condição, portanto, justifica e orienta a realização de registros 
históricos e científicos, para que não ocorra, paulatinamente, seu desaparecimen-
to, seja pela dispersão do acervo, seja por sua deterioração, seja por demolições, 
alterações e/ou destruições parciais dos edifícios, perdendo-se assim, por comple-
to, a obra de arte. Em outra perspectiva, o conhecimento destas obras auxilia pro-
cessos de restauro e manutenção e fundamenta intervenções críticas, impedindo 
descaracterização arquitetônica e perda do valor de obra de arte.



5414 5415

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Documentação necessária
A documentação em arquitetura é necessária devido à sua importância na funda-
mentação do conhecimento, na valorização e na proteção de bens patrimoniais; 
estes registros são essenciais à composição da memória cultural da sociedade. 
Como afirma Le Goff (1994, p. 548), “[...] documento é monumento. Resulta do es-
forço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntaria ou involuntaria-
mente – determinada imagem de si próprios”. O desconhecimento de obras ou de 
seu acervo documental pode acarretar a perda de importantes exemplares para o 
entendimento desta produção de arquitetura, que tem sua importância histórica, 
memorial e cultural subestimada. Se levada em consideração, esta documentação 
pode auxiliar na salvaguarda das obras em detrimento de descaracterizações e 
destruições, parcial ou completa. Além disso, os arquivos constituem uma herança 
cultural que testemunha o desenvolvimento da arquitetura e, em alguns casos, 
segundo Azevedo (in CASTRIOTA, 2011, p. 119), trata-se do único registro existente 
de estruturas desaparecidas ou projetos não construídos.

Considera-se que a documentação é tão importante quanto ações de conservação 
física de obras de arquitetura. Trata-se de ferramenta importante de preservação 
da memória e história; um testemunho da importância do objeto na sociedade. 
Segundo Ramón Gutiérrez (in CASTRIOTA, 2011), apenas nos últimos anos pas-
sa a existir uma consciência do valor documental dos arquivos de arquitetura na 
América Latina; e a consciência do valor documental destes arquivos é o que pos-
sibilita o resgate dos mesmos. Em alguns casos, a documentação existe, entretan-
to, encontra-se sem qualquer organização ou cuidados necessários, o que acelera 
o processo de perda e dificulta o estudo das obras documentadas. Estas situações 
reforçam o caráter de urgência do tratamento que estes arquivos necessitam em 
nome do cumprimento da função de manutenção da memória.

Existem diversos tipos de arquivos a serem considerados. Um dos principais são 
os Arquivos de Projetos de municípios, que contam com informações primárias 
sobre as obras, como autoria, data de projeto, data de execução, entre outros. 
Entretanto, muitas vezes, o acesso à documentação é restrito aos proprietários 
ou responsáveis pela edificação, podendo impedir o acesso de pesquisadores, 
caso seja impossibilitado de conseguir autorização para tal. Também, devem ser 
considerados os arquivos dos próprios arquitetos, “geralmente localizados em 
fundações, ou doados às Faculdades de Arquitetura” (PINHEIRO in CASTRIOTA, 
2011) ou sob a guarda de familiares ou dos mesmos. Estes, muitas vezes, são 
subutilizados e possuem acesso restrito, especialmente aqueles que se mantêm 
sob a posse de familiares, os quais, muitas vezes, não fazem a guarda adequada 
do material ou seu direcionamento a uma instituição competente para tal, quando 
não são destruídos, por não haver o devido valor reconhecido.

Além dos arquivos públicos de prefeituras e dos acervos privados de arquitetos, 
como orienta Pinheiro (in CASTRIOTA, 2011), deve-se levar em consideração as in-
formações obtidas em canais complementares, como revistas, periódicos e alma-
naques, quando se tratar de edificações que possuem alguma repercussão junto 
ao público.

São materiais voltados ao público em geral, que constituem fontes 
inusitadas: desde imagens fotográficas datadas – o que constitui 
importante vantagem, em muitos casos -, até depoimentos de grande 
significação sobre a recepção junto ao público de determinadas obras. 
(PINHEIRO in CASTRIOTA, 2011, p. 98)

Atualmente, as tecnologias digitais oferecem importante suporte para a cat-
alogação e digitalização de acervo existente, contribuindo com trabalhos de 
pesquisa e maior entendimento da documentação disponível. Além disso, os da-
dos digitais não ocupam grandes áreas para armazenamento ou exigem cuidados 
especiais para a conservação como os acervos físicos, que, como aponta Myriam 
Bahia Lopes, em Documento e ação: guardar e ver na coleção digital (in CASTRIOTA, 
2011, p. 183), “o estado de conservação dos documentos e frequente destruição 
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de fontes compõem o triste quadro dos relatos dos pesquisadores brasileiros”. Ou 
seja, a documentação digital pode contribuir para reverter esta situação de perda 
e, além disso, pode oferecer a garantia do direito ao acesso público e universal a 
importantes informações organizadas, digitalizadas e indexadas (LOPES in CAS-
TRIOTA, 2011).

2.2 O surgimento da arquitetura moderna no Espírito 
Santo
A produção de arquitetura moderna no Espírito Santo se inicia a partir da década 
de 1950, coincidente com o auge do movimento moderno brasileiro, entre 1940 e 
1960 (FREITAS et al, 2017). Esta ocorre em conjunto com as mudanças estruturais 
no estado junto ao modelo nacional desenvolvimentista do país, estabelecidas pe-
las políticas de Getúlio Vargas (1951-1954), quando há a tentativa de conciliação 
das duas realidades discrepantes do Brasil: a tradicional-rural e a moderna-urba-
na (MIRANDA, 2010). No Espírito Santo, a arquitetura moderna é assimilada ao 
governo de Jones dos Santos Neves, entre 1951-55, que se alia “ao princípio de ra-
cionalização e industrialização na arquitetura” (MIRANDA, 2010, p. 4), com o obje-
tivo de reforçar a presente mentalidade moderna e identidade nacional brasileira. 
Esta se dá em conjunto com uma série de investimentos em infraestrutura, com 
ampliações e aprimoramentos no setor energético e no setor de transporte, além 
de políticas de bem-estar social, visando construir “um núcleo proletário padrão 
dotado de todos os serviços públicos indispensáveis a sua interdependência”, as-
sociados à “tentativa de inserção do Espírito Santo no ritmo do desenvolvimento 
capitalista nacional” (MOREIRA, 2008, p. 122), incentivando o processo de industri-
alização da economia capixaba com o objetivo de torná-la independente da pro-
dução cafeeira.

A linguagem da arquitetura moderna é um dos meios a expressar 
o programa modernizador de Jones, que coloca o Estado como 
instância de transformação social e cultural, atuando nos setores de 
infraestrutura urbana e agroindustrial, de habitação e de educação. 
(MIRANDA, 2010, p. 6).

Como consequência, as obras pioneiras realizadas na Grande Vitória são estatais 
e projetadas por arquitetos que passam a atuar no Espírito Santo, inicialmente no 
setor público, a partir de convite do governador Jones dos Santos Neves. Exemplo 
dessa condição são os arquitetos Élio de Almeida Vianna e Maria do Carmo Novaes 
Schwab, que se formam na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do 
Brasil (Rio de Janeiro) em 1947 e 1953, respectivamente. Ambos atuam no car-
go de engenheiro-arquiteto na Secretaria de Viações e Obras Públicas do Espírito 
Santo (SVOPES) (MURTA, 2000). Vianna também atua como professor da Politécni-
ca do Espírito Santo e “ocupa-se da questão educacional, elaborando projetos de 
escola e teses sobre educação”, chegando a projetar cerca de 50 escolas em seu 
período de atuação, o arquiteto defende uma “arquitetura social em benefício da 
coletividade” (MIRANDA, 2011, p. 7). Já Schwab possui atuação mais expressiva 
na elaboração de projetos particulares, principalmente residências unifamiliares. 
Para tanto, a arquiteta elabora o gráfico de insolação para Vitória para entender o 
percurso do sol e assimilar outros conhecimentos climáticos e ventos dominantes 
da região, demonstrando seu interesse pelo racionalismo arquitetônico, além 
do “estudo do sítio, do meio urbano e da paisagem, pelo rigor construtivo, pela 
atenção ao conforto, pela preocupação com os detalhes e respeito ao programa” 
(FREITAS et al, 2017).

Outros profissionais, também formados pela Faculdade Nacional de Arquitetura 
da Universidade do Brasil, como Marcello Vivácqua e Ari Garcia Roza, possuem 
atuação expressiva na região da Grande Vitória, além da atuação pontual e pionei-
ra do arquiteto Francisco Bolonha, com o projeto do Jardim de Infância Ernestina 
Pessoa (1952) e da Concha Acústica (1953) (Figura 1), ambos edificados no Parque 
Moscoso, a convite do governador Jones dos Santos Neves. Sendo assim, pode-
se afirmar, a arquitetura moderna produzida na Grande Vitória possui estreita 
relação com a chamada Escola Carioca de arquitetura moderna. Outra influência 
identificada é a mineira, presente na da obra de Décio Thevenard, graduado na 
Escola de Arquitetura de Minas Gerais no fim dos anos 1940.
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Figura 1 À esquerda, Jardim de Infância Ernestina Pessoa, e, à direita, Concha Acústica, obras de 

autoria do arquiteto Francisco Bolonha. FONTE: Arquivo Público do Espírito Santo.

Segundo Miranda (2010), não é possível identificar, no Espírito Santo, uma lingua-
gem própria de arquitetura moderna. Principalmente devido à condição de isola-
mento do estado em relação ao contexto nacional, até a década de 1950, além da 
inexistência de uma escola de arquitetura capixaba, criada em 1978, e instalada 
por meio curso de Arquitetura na Universidade Federal do Espírito Santo, fican-
do toda a produção dependente de profissionais formados em outras regiões do 
Brasil.

3 PROCEDIMENTOS E MÉTODOS
Para a catalogação das obras identificadas, é realizado trabalho de inventariação, 
que consiste em um método de pesquisa sistemático, utilizado como ponto de 
partida para as múltiplas análises e estudos a serem feitos a respeito das obras de 
arquitetura moderna da Grande Vitória. Em nome de um maior aproveitamento 
das informações obtidas, são adotadas diversas escalas de dados, sendo a mais 
ampla a do mapeamento georreferenciado, seguido pelo quadro de dados para 
aproximação desta produção mapeada e, por último, as fichas individuais para 
elaboração de inventário dos edifícios. Em paralelo, é estabelecido um banco de 
dados contendo a iconografia digital encontrada. Até o momento, nem todas as 
obras possuem este nível de informações; porém, ressalta-se, podem ser acres-
cidas, com o andamento das pesquisas, assim como novas edificações ou outras 
informações obtidas.

3.1 Seleção das obras e elaboração do quadro-síntese
O recorte espacial proposto para o levantamento e catalogação de obras consiste 
na Região Metropolitana de Vitória. É feita investigação inicial das obras a partir 
de fontes secundárias, sendo a maior parte delas resultado de trabalhos de con-
clusão de curso ou pesquisas de iniciação científica, realizados por discentes do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (SIL-
VA e MATTOS, 1987; MAZZINI, 2016; MURTA, 2000). Também é feita a localização 
das obras, identificadas através de visitas a campo ou buscas online, e verificado: 
as condições em que estas se encontram; se ainda existem ou, em caso de des-
caracterizações, o nível de resistência do valor artístico e arquitetônico frente às 
alterações.

No quadro-síntese, são inseridos dados de identificação da obra como: identifi-
cação principal (como o objeto é conhecido), autoria e data do projeto, localização, 
estado atual (se está em uso e condições de conservação), propriedade (pública 
ou privada) e a função do edifício (original e atual). Esse possibilita uma visual-
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ização sistematizada e simplificada do acervo disponível, assim como de lacunas a 
serem preenchidas, a partir da continuidade de trabalhos de pesquisa e documen-
tação. Os trabalhos levantados adotam diversas formas de catalogação, sem um 
padrão comum, apesar das informações correspondentes. É feita, então, a união 
destes dados no modelo de quadro-síntese único, com o objetivo de estabelecer 
um padrão de inserção das informações obtidas, evitando sobreposições de infor-
mações.

Figura 2 Recorte amostral do quadro-síntese de edifícios modernos na Grande Vitória, Espírito 

Santo. Elaboração: Joyce Zaninho.

3.2 Mapeamento georreferenciado
O mapeamento, realizado simultaneamente à elaboração do quadro síntese, 
surge a partir da necessidade de localizar e visualizar o conjunto das obras de 
arquitetura moderna na Grande Vitória, escapando da análise individual da local-
ização de cada obra, sem uma integração com o restante da produção ou com a 

cidade. Contém informações acerca da difusão desta produção na trama urbana, 
permitindo a análise da relação entre a arquitetura e a cidade, a partir das tipo-
logias e usos recorrentes, das diversas formas de implantação e dos períodos de 
mais intensa produção em cada região. Além, da distribuição espacial das obras 
de cada arquiteto e a predominância de atuação dos mesmos. O mapeamento 
permite o debate sobre questões visualizadas a partir dos dados existentes, além 
de especulações e novos estudos, baseados nesta plataforma.

Figura 3 Recorte do mapeamento de obras de arquitetura moderna na Grande Vitória, com 

foco no município de Vitória. As obras são classificadas a partir da tipologia funcional: (A) Casas, 

edifícios residenciais, hotéis, conjuntos habitacionais; (B) Escolas, hospitais, igrejas, prédios 

esportivos e de recreação, museus e pavilhões de exposições; (C) Administração, comércio e 

indústria; e (D) Transporte, urbanismo e paisagismo. Elaboração: Joyce Zaninho, 2018.
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O software utilizado consiste no QGIS na versão 2.18.15 ‘Las Palmas’, trata-se de 
um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de código aberto. É um software livre, 
projetado por Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Esse permite a inserção 
de dados georreferenciados e diversas possibilidades de representação destes da-
dos. Além disso, o programa permite a exportação dos dados para outras platafor-
mas, tornando mais flexível a divulgação dos mesmos. Como base para inserção 
dos dados georreferenciados, é utilizado o levantamento aerofotogramétrico real-
izado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), entre 
2012 e 2015, na escala 1/25.000, com cobertura de todo o estado do Espírito Santo. 
O ortofotomosaico é produzido pela empresa Hiparc Geotecnologia e disponibi-
lizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Incaper). O sistema de coordenadas adotado é o SIRGAS2000, UTM, zona 24s.

3.3 Ficha de inventário
A partir dos dados contidos no quadro síntese e no mapeamento georreferencia-
do, é elaborado modelo de ficha de inventário para catalogação das obras iden-
tificadas individualmente com aprofundamento de algumas informações. Como 
base, é utilizado o método simplificado de ficha sugerido pelo grupo de trabalho 
de registros e documentação do DOCOMOMO Internacional (ISC/Registers). Este 
classifica a obra de acordo com critérios técnicos, estéticos, culturais, sociais, 
históricos, além da identificação de valores do ponto de vista programático, estéti-
co, técnico ou histórico. Avalia-se, também, a integridade e conservação da obra 
analisada e os mecanismos de proteção adotados na mesma, quando existente.

A ficha de inventário adotada, então, consiste em uma versão simplificada do mét-
odo de catalogação adotado pelo DOCOMOMO Internacional. Opta-se pela sim-
plificação principalmente devido à grande quantidade de edificações levantadas e 
a qualidade das informações obtidas, que não são aprofundadas em determina-
dos pontos. Esta é dividida em três níveis de informações: identificação da edifi-
cação, com dados sobre como ela é conhecida, localização, classificação do uso e 
proteção, caso tenha; histórico da edificação, com informações sobre o propósito 

original, autoria do projeto e outros profissionais envolvidos, as alterações signif-
icativas identificadas, o uso e as condições atuais; e descrição, com informações 
gerais sobre o edifício, sua construção e contexto histórico e local. A ficha também 
conta com campo para ser preenchido com mapeamento de localização da obra e 
iconografia, histórica e atual, com o objetivo de auxiliar na compreensão da obra e 
sua inserção no contexto urbano/territorial. Trata-se de um cadastro simplificado, 
concebido para que as informações possam ser aprofundadas a partir estudos 
focados no edifício e servirem de apoio para análises e intervenções no objeto.

Figura 4 Exemplo de ficha de catalogação de obra. Elaboração: Joyce Zaninho, 2018.



5424 5425

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com a elaboração do quadro síntese e do mapeamento georreferenciado, são 
identificadas cerca de 300 obras, sendo 120 destas georreferenciadas, a partir de 
visitas a campo; as demais não puderam ser localizadas ou foram demolidas. Por 
se tratar da capital do estado, verifica-se a existência de uma maior disposição de 
obras e disponibilidade de informações no município de Vitória, que conta com 
maior acervo documental e quantidade de obras expressivas.

A partir da revisão bibliográfica sobre o tema, constata-se que a produção de Ar-
quitetura Moderna no Espírito Santo se inicia na década de 1950 e, com o mapea-
mento georreferenciado, é possível verificar a concentração de edificações desta 
década na área do Centro de Vitória, tido como o centro político e econômico da 
capital na época. No mesmo período, em 1954, é promulgada a Lei nº 351, que 
permite a verticalização de edifícios no Centro de Vitória com o mesmo gabarito 
da área do Aterro da Esplanada (1952), permitindo edificações de até 12 pavimen-
tos (KLUG, 2009, p. 49). Percebe-se que a grande maioria dos edifícios executados 
na década de 1950 é de uso institucional, especialmente edifícios escolares, fato 
este justificado devido ao grande apoio do governo à modernização da arquitetu-
ra (MIRANDA, 2011). É importante ressaltar que, apesar da lei de verticalização do 
Centro de Vitória ter sido aprovada na década de 1950, é nos anos 1960 que esta 
se materializa. No fim da década de 1950, inicia-se, também, a ocupação da região 
da Praia do Canto com edificações residenciais unifamiliares.

A década de 1960 é marcada pelo aumento da produção particular de arquitetura, 
especialmente de edifícios residenciais unifamiliares e edifícios comerciais. Há a 
consolidação e intensificação do processo de verticalização do Centro de Vitória, 
no fim da década, quando a flexibilização da legislação permite a aprovação de ed-
ificações de até 25 pavimentos na área do Aterro da Esplanada (KLUG, 2009, p. 51). 
O bairro da Praia do Canto continua a ser ocupado por residências unifamiliares e, 
também, edifícios residenciais multifamiliares. Outro marco importante da década 
é o início da construção do campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em 

Goiabeiras, que se transforma em “um laboratório de experimentos racionalistas 
e funcionalistas em escala urbana” (MIRANDA, 2010, p. 10).

A partir da década de 1970, intensifica-se a produção de edifícios verticais, tanto 
comerciais quanto residenciais, além da ocupação de novas áreas urbanizadas e 
áreas provenientes de novos aterros realizados na ilha. É apenas nesta década 
que começa a se consolidar a verticalização na região da Praia do Canto e Bento 
Ferreira. Segundo Klug (2009), no mesmo momento, o Centro de Vitória passa a 
não comportar o aumento de fluxo provocado pelo adensamento, e a ser consid-
erado saturado e inadequado para novos investimentos. Há então a transferência 
da verticalização da cidade para o Aterro da Praia do Suá. “O planejamento urba-
no adotado na cidade de Vitória a partir da década de 1970 permitiu que o seu 
crescimento fosse direcionado pelos interesses do mercado imobiliário” (KLUG, 
2009, p. 56).

Quanto à atuação dos arquitetos, verifica-se que a grande maioria das obras cat-
alogadas é projetada pelos pioneiros Élio de Almeida Vianna e Maria do Carmo 
Schwab, também se destacando a obra dos arquitetos Marcello Vivácqua, Décio 
Thevenard e Dirceu Carneiro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deve-se ressaltar a importância deste inventário acerca da arquitetura moderna 
na Grande Vitória como registro histórico de uma produção com relevante impac-
to na paisagem da cidade, mesmo sendo pouco valorizada, do ponto de vista de 
sua arquitetura. O banco de dados representa uma resistência possível frente a 
uma produção do espaço conduzida pela lógica capitalista de reprodução do solo 
urbano como mercadoria substituível; condição na capital, Vitória, e em Vila Velha 
potencializa por uma relação socioeconômica extremamente volátil entre passa-
do e presente. Como afirmado, trata-se de um trabalho contínuo, a ser mantido 
e ampliado com resultados de pesquisas e esforços de documentação. Espera-se 
que as informações mapeadas sejam utilizadas em análises mais aprofundadas 
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acerca da arquitetura moderna no Espírito Santo e, também, que auxiliem no pro-
cesso de restauro e manutenção das obras, a partir da fundamentação de inter-
venções críticas, impedindo a descaracterização arquitetônica e a perda do valor 
de obra de arte.

A análise apresentada nos resultados é fundamentada a partir dos edifícios en-
contrados no mapeamento georreferenciado, permanecendo a lacuna daqueles 
já demolidos ou nem mesmo identificados no mapeamento. Também, baseia-se 
em bibliografia produzida acerca do tema e sobre a evolução urbana da região, 
especialmente de Vitória, que recebe maior foco por ser a mais documentada em 
relação aos demais municípios integrantes de sua região metropolitana. É um ex-
perimento analítico proporcionado pela potencialidade dos dados catalogados, 
ainda que os mesmos possam ser considerados escassos. Sendo assim, conside-
ra-se necessária a ampliação deste banco de dados, para que o mesmo subsidie 
análises mais precisas e aprofundadas.

Além disso, fica demonstrada a potencialidade da utilização do Sistema de Infor-
mação Geográfica (SIG), para a coleta, o armazenamento e o processamento de 
dados georreferenciados a serem utilizados como base para análises. Este per-
mite um maior gerenciamento das informações e auxilia na visualização e com-
preensão destas.

Como uma investigação em processo, um dos objetivos a seguir é que os resulta-
dos alcancem maior visibilidade a partir da criação de uma plataforma de divul-
gação online, de forma a cumprir seu objetivo de contribuir, de um lado, para a 
conservação de documentos concernentes à produção de arquitetura moderna 
no Espírito Santo; e, de outro, para a produção e a divulgação de conhecimento, 
fundamento de toda e qualquer iniciativa direcionada à salvaguarda de bens de 
valor memorial e histórico, bem como estético e técnico, social e econômico. Va-
lores territoriais, enfim.
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RESUMO
Este artigo aborda a importância do processo de projeto para o campo de 
conservação e restauro e a necessidade da integração entre a pesquisa histórica, 
disciplinas de divesras áreas e consequentemente uma definição do escopo do 
projeto e definição dos seus produtos. As relações entre os diversos agentes do 
processo de projeto, contratantes e órgãos fiscalizadores apresentam diversas 
dificuldades de ordem técnica, cultural e comercial. Esta situação se agrava pela 
deficiência de normas e regulamentos que proporcionem suporte paras estas 
relações. Os diversos manuais elaborados no intuito de organizar os produtos 
desenvolvidos em um processo de projeto de conservação e restauro apresentam 
poucos elementos para definição dos produtos que serão entregues e dos serviços a 
serem prestados pelos diversos agentes envolvidos no processo. A evidente falta de 
referências para escopo de serviços proporciona distorções nos editais de projeto de 
restauro, bem como nas contratações, com estimulo a concorrência por preços, sem 
esclarecimentos sobre as características da prestação de serviço associada ao projeto 
e consequentemente induzindo conflitos entre os órgãos fiscalizadores, projetistas, 
arqueólogos e construtores durante o processo de materialização do projeto.

Palavras-chave: gestão de projetos; escopo de projeto; projeto de restauro; projeto 
integrado.
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1.  PROJETO E RESTAURO: REFLEXÕES E RELAÇÕES
As questões relacionadas a gestão de projetos na área de conservação e restauro 
ainda são complexas e contraditórias, especialmente pela importância desse tema 
no contexto nacional e na atuação de 80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) que se destaca com o trabalho de identificação, docu-
mentação, proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro.

Esse trabalho de reconhecimento legal e de valor histórico-cultural promovem a 
conscientização de ações técnicas de preservação que são regidas por documen-
tos internacionais conhecidos por “Cartas Patrimoniais”, além das experiências e 
disponibilidade técnica do local da intervenção levando em consideração as condi-
cionantes técnicas e os custos envolvidos. 

Compreendendo o projeto como um conjunto de atividades necessárias, ordena-
das logicamente e inter-relacionadas, que conduzem a um objetivo predetermina-
do, atendendo-se a condição definidas de prazo, custo, qualidade e risco, sua elab-
oração é essencial para garantia do sucesso de um empreendimento. LIMMER, 
2008, caracteriza projeto como um conjunto de realizações físicas, compreenden-
do desde a concepção inicial de uma ideia até a sua concretização, traduzidas por 
um empreendimento em operação ou pronto para funcionar. 

No caso dos edifícios históricos envolvendo obras de conservação e restauro essa 
importância garante a maior segurança na integração entre as diversas disciplinas 
e decisões pautadas nos levantamentos históricos e de arqueologia necessários 
em projetos dessa natureza. 

Ao contrário das construções contemporâneas que se reportam apenas à in-
stância técnica e comercial, os edifícios históricos se reportam, além destas, às 
instâncias históricas, artísticas e aos órgãos de patrimônio. O principal desafio é a 
concepção e gestão de um projeto que demanda diversas atividades, campos de 
conhecimento, técnicas e tecnologias. Além do projeto, o nível do tombamento 

- municipal, estadual, federal ou mundial – demandará reportar-se às diversas in-
stâncias de fiscalização e profissionais com experiência em projetos e obras para 
aprovação dos documentos e tratativa dos elementos históricos. 

Todo projeto de conservação e restauro em edifícios históricos deve considerar 
os diferentes requisitos e níveis de personalização decorrentes das condições dos 
diversos sistemas que compões o edifício, além do uso previsto, critérios normati-
vos vigentes para uso de edificações e nível de tombamento. Por tais característi-
cas a conservação e a restauração podem ser interpretadas como uma disciplina 
que abrange a colaboração de todas as ciências e técnicas que possam contribuir 
para o estudo e a preservação da história. É de fato um processo que demanda 
multidisciplinaridade, e a carta de Veneza (1964) pontua questões que ganham 
destaque e relevância:

“Artigo 9º - A restauração é uma operação que deve ter caráter 
excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos 
e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material 
original e aos documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; 
no plano das reconstituições conjecturais, todo trabalho complementar 
reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas 
destacar-se-á da composição arquitetônica e deverá ostentar a marca 
do nosso tempo. A restauração será sempre precedida e acompanhada 
de um estudo arqueológico e histórico do monumento. ”

O processo de projeto de conservação e restauro no Brasil se apresenta com car-
acterísticas tradicionais e sequenciais que são menos integradas ou simultâneas 
(OLIVEIRA et al, 2008). As expectativas contemporâneas no desenvolvimento de 
projetos encontram-se no desenvolvimento integrado de produto ou projeto si-
multâneo. Na prática tradicional sequencial o desenvolvimento do projeto ba-
seia-se no cumprimento de etapas fragmentadas, estaques, onde a relação das 
disciplinas de projeto se conflitam, pois, o projeto de determinada especialidade 
depende do término do projeto de uma especialidade resultando em compatibili-
zações. Segundo Graziano (2003), a compatibilidade é definida como atributo do 
projeto, cujos componentes dos sistemas, ocupam espaços que não conflitam en-



5434 5435

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

tre si e, além disso, os dados compartilhados tenham consistência e confiabilidade 
até o final do processo de projeto e obra. Nesse contexto, os projetos tradicionais 
sequenciais se apresentam como um problema para uma gestão de projetos efi-
caz.

Quando se trata de gestão de projetos integrados voltados para a indústria da ar-
quitetura, engenharia, construção e operação (AECO), o conceito de Building Infor-
mation Modeling (BIM) ganha destaque na inter-relação e gestão de informações 
para o projeto e a construção. Recentemente o método denominado Projeto Inte-
grado, ou Integrated Project Delivery (IPD), também tem se destacado nas pesqui-
sas relacionadas ao aperfeiçoamento do processo de gestão de projeto (BOMFIM, 
2017).

Segundo Lozor e Kelly (2012), nos últimos anos surgiram novas tecnologias que 
prometem proporcionar eficiência, economia e aumentos de produtividade para 
a indústria de construção comercial; Modelagem de Informações de Construção 
(BIM) e (IPD) constituem tais tecnologias, que implicam mudanças no processo de 
projeto, construção e acompanhamento do ciclo de vida da edificação.

No caso dos edifícios históricos há grande dificuldade da compreensão e adoção 
de processos gerenciais integrados. Na maioria dos casos as equipes de projeto 
não são constituídas por profissionais de especialidades diferentes, demandando 
contratações em fases distintas sem preocupação com uma lógica essencial de 
escopo de projeto. Em muitos casos, a contratação de equipes de arqueologia 
acontece após a fase inicial de concepção de produto ou quando já está definida a 
empresa responsável pela execução da obra.

Segundo Brum, C. V. C. et al. (2009) tal fato é agravado quando o edifício histórico 
é gerido por alguma esfera governamental cuja o uso previsto não é a preservação 
do patrimônio construído. Em situações como esta, onde na maioria das vezes não 
há equipe técnica completa para a concepção e o desenvolvimento do projeto, 
ocorre a terceirização dos serviços, resultando em compatibilizações e inviabili-

zando a participação de todos os agentes envolvidos de maneira integrada desde 
o início do processo.

Com as mudanças estimuladas pela adesão aos conceitos de BIM a integração 
entre as disciplinas de projeto é certa. O BIM agrega o uso de modelos 3D de con-
strução digital com informações paramétricas vinculadas para integração de da-
dos da edificação, visualização avançada, coordenação e antecipação e detecção 
de conflitos, compartilhamento, simulações das diversas disciplinas de projeto e 
reutilização dos dados por vários membros da equipe em todo o ciclo de vida da 
construção.

2.  DIMENSÃO DO PROJETO DE RESTAURO
É previsível que em uma obra de conservação e restauro serão necessários os 
mesmos projetos complementares demandados em uma obra convencional 
- elétrica, hidráulica, combate a incêndio, acessibilidade, acústica, entre outros. 
O que irá determinar a quantidade de projetos complementares são as carac-
terísticas do edifício aliadas à proposta de intervenção. A quantidade e a quali-
dade dos elementos artísticos existentes e as características do novo uso ao qual 
o edifício estará destinado demandam a elaboração de projetos específicos com-
plementares. A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (2000) divulga 
em seu manual uma relação de trinta e dois possíveis projetos que podem fazer 
parte da concepção de um empreendimento. Com tantas disciplinas diferentes é 
necessário pensar em gerenciamento e integração de projetos.

Segundo Limmer, 2008, o gerenciamento de um projeto cria uma atitude empre-
sarial para o trabalho coordenado, na qual o comportamento organizacional é 
fundamental para o sucesso do trabalho em grupo e que desenvolve, ao mesmo 
tempo e sob uma única diretriz básica, atividades diferentes com objetivos co-
muns. Segundo Melhado et al (2005) outra característica importante do processo 
de projeto consiste na condução em caráter de detalhamento progressivo, segun-
do etapas que avançam do geral para o particular, permitindo o detalhamento de 
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soluções adotadas por diversos especialistas em momentos variados. Tais etapas 
de trabalho podem ser compreendidas em seis fases com características partic-
ulares de atuação: Concepção do Produto; Definição do Produto; Identificação e 
Solução de Interfaces; Projeto de Detalhamento das Especialidades; Pós-Entrega 
do Projeto; Pós-Entrega da Obra (Quadro 01).

Concepção do Produto Investigação: histórico, levantamentos 
(arquitetura e arqueologia)

Definição do Produto Organização do programa de Necessidades

Identificação e Solução 
de Interfaces

Diagnóstico, Avaliação, Simulações, 
Proposições

Projeto de Detalhamento 
das Especialidades Desenvolvimento de projetos por disciplinas

Pós-Entrega do Projeto Interface projeto execução

Pós-Entrega da Obra. Avaliação do uso e operação
Quadro 01 – Etapas do Processo de Projeto. Fonte: autor.

Quando se trata do patrimônio edificado não há uma mudança na lógica de 
fases para aplicação do gerenciamento de projetos. Os projetos de conservação 
e restauro possuem critérios multidisciplinares que envolvem conhecimentos de 
vários profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, historiadores, arqueólo-
gos, restauradores, museólogos, etc. Os projetos devem buscar fundamentações 
teóricas, diretrizes de intervenção coerentes e se basear nos princípios básicos 
discutidos desde Camilo Boito (2002), que são: a distinguibilidade, a fim de não 
confundir o novo com o existente na edificação; a reversibilidade, permitindo que 
intervenções futuras aconteçam e a garantia da mínima intervenção para respeit-
ar ao máximo o existente.

Não um consenso metodológico quando se escreve sobre intervenção no pat-
rimônio edificado ou mesmo sobre gerenciamento de projeto de restauro, mas 
a distinção das etapas por características das disciplinas de projeto envolvidas se 

diferencias por tratativas históricas e físicas que demandam conjuntos de discipli-
nas pares (Figura 01). 

Figura 01 – Diagrama das etapas iniciais de um projeto de intervenção num patrimônio edificado. 

Adaptado de Ribeiro, 2016.
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3.  ESCOPO PARA PROJETO DE CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO
Na área de conservação e restauro, o escopo das intervenções nos edifícios ou 
sítios urbanos é cada vez mais importante e significativo, representando um as-
pecto conceitual, econômico e operacional de grande relevância. As políticas que 
norteiam as intervenções no patrimônio histórico determinam a necessidade de 
analisar e abordar a natureza específica de intervenções dessa natureza levando 
em considerações as características sócio técnicas que envolvem edifícios com-
plexos com valor histórico.

Independente da característica multidisciplinar dos projetos de conservação e 
restauro, o projeto concebido para este propósito não se destina apenas para 
identificação e seleção de técnicas construtivas, mas para análise de gestão, plane-
jamento de operações, fluxos espaciais, recursos e demais logísticas de apoio 
associadas. Tais particularidades encontram maior dificuldade pela insistência e 
métodos tradicionais de projeto e monitoramento de obras que ainda encontram 
dificuldade na organização do escopo de projeto.

O escopo refere-se à definição das fronteiras entre determinadas tarefas, ativi-
dades, contratos, atribuições, responsabilidades e missões (DISMORE, 2004). Ele 
define onde termina um trabalho e começa outro, já que muitos projetos têm 
áreas inadequadamente definidas e na área de conservação e restauro há muitas 
particularidades em cada projeto.

Através da coordenação diária e da realização de reuniões periódicas grande parte 
do gerenciamento do escopo pode ser feita. Há outros controles de escopo que in-
cluem o uso de procedimentos formais, formulários e sistemas de monitoração. O 
gerenciamento do escopo do projeto ajuda a definir como a equipe realizará todo 
e somente o trabalho necessário para que o projeto seja bem-sucedido.

No aspecto que designa a gestão do processo de projeto, o escopo pode apre-
sentar duas abordagens distintas e complementares. A primeira abordagem é 
a do escopo do processo, que envolve as diversas atividades, suas correlações 
e naturezas teórica, técnica e prática para o desenvolvimento do projeto e sua 
efetiva materialização. A segunda trata especificamente do escopo das diversas 
disciplinas de projeto que irão gerar produtos responsáveis pela materialização 
do processo de projeto.

Segundo a definição de SOTILLE et al (2007), o gerenciamento do escopo do pro-
jeto é o processo que garante que o projeto inclui todo o trabalho requerido, e 
somente o trabalho requerido, para completá-lo com sucesso. Portanto, sendo o 
gerenciamento do escopo a base para o planejamento do projeto e para a criação 
de sua linha de base, este deve ser conduzido de modo preciso, uma vez que for-
ma a base do trabalho a ser desenvolvido no projeto.

O escopo cumpre com o papel de regulamentar os direitos e obrigações entre os 
diversos agentes do processo de projeto: contratantes, órgãos fiscalizadores, pro-
jetistas, consultores, construtores, etc., definindo papeis e os serviços que serão 
realizados. A finalidade de definir o escopo é descrever e obter um consenso so-
bre os limites lógicos da atuação de todos os agentes envolvidos.

Em regra, a melhor maneira de começar a definir o escopo é através dos objetivos. 
Por definição, deve existir uma ou mais entregas, criadas para realizar cada obje-
tivo. O conjunto das entregas se transforma na base para a definição do escopo. 
O cuidado maior nesse conceito são as diferenças entre o escopo do processo de 
projeto e o escopo do produto de projeto, que na área de conservação e restau-
ro apresentam grandes particularidades. Ainda assim, é perfeitamente possível a 
utilização da definição do Project Management Body of Knowledge - PMBOK® (2008) 
apresentada nos próximos tópicos.
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3.1 Escopo do processo de projeto

É o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resul-
tado com as características e funções especificadas, ou seja, é tudo o que temos 
que fazer com que o projeto alcance o sucesso, como entregas, prazos, custos, 
requisitos e leis.

Nos projetos de conservação e restauro podemos destacar como escopo no pro-
cesso de projeto uma série de ações que irão subsidiar decisões, tais como:

• Identificação e conhecimento do Bem;

• Pesquisa histórica do edifício ou sítio de intervenção; 

• Levantamento Físico;

• Análise Tipológica, Identificação de Materiais e Sistema Construtivo;

• Prospecções: Arquitetônica, Estrutural e do Sistema Construtivo e Arqueológi-
ca;

• Diagnóstico: Mapeamento de Danos; Análises do Estado de Conservação; Es-
tudos Geotécnicos; Ensaios e Testes.

3.2 Escopo do produto
São as características que o produto entregue pelo seu projeto irá conter, como 
definições, especificações, medidas e etc. É aconselhável criar em conjunto com 
o escopo do produto, o seu critério de aceitação, que é uma medida mensurável 
para a validação da entrega do produto ou parte dele. 

O produto projeto é fruto de experiência dos profissionais especialistas e não há 
normas específicas com recomendações ou exigências para as diversas discipli-
nas. No Brasil, podemos destacar O Manual de Elaboração de Projetos de Preser-
vação do Patrimônio Cultural, que integra o conjunto de Cadernos Técnicos do 
Programa Monumenta, elaborados com a finalidade de consolidar e transmitir os 
conceitos, normas e preceitos que orientam a preservação do Patrimônio Históri-
co e Artístico protegido pela União (Decreto Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937). 
Podemos destacar como escopo do produto projeto:

• Memorial descritivo dos materiais e serviços bem como peças gráficas locali-
zando em planta, cortes e fachadas as intervenções; 

• Proposta de intervenção, incluindo os projetos de conservação e restauração, 
projetos complementares, paisagismo, bens integrados e móveis quando ex-
istirem. Os projetos também se estratificam em três etapas: Estudo Preliminar 
Projeto Básico de Intervenção e Projeto Executivo;

• Orçamento e cronograma físico–financeiro detalhado se implicar repasse de 
verba pública; 

• Recomendações gerais para a manutenção do imóvel e seus bens integrados 
e móveis, visando a sustentabilidade da restauração.  

Em síntese, é possível afirmar que o escopo do projeto é o meio para alcançar 
o objetivo que é definido no escopo do produto. Os projetos de conservação e 
restauro devem se basear em propostas que respeitem o valor documental e ag-
reguem valor ao existente, com decisões criativas pautadas na representação do 
bem para história. 
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4.  Tecnologias associadas a gestão de projeto: uma 
solução?
As tecnologias associadas a gestão de projetos têm sido bastante exploradas nos 
novos empreendimentos, mas o mesmo não ocorre em edificações históricas. 
O fato é que os diversos benefícios na gestão eficiente de recursos estimulam 
a pesquisa nos conceitos e aplicações de BIM na área de conservação e restau-
ro ampliando as possibilidades de superação das incertezas quanto a condição 
dos edifícios históricos e a deficiente documentação que ainda prevalece com os 
métodos tradicionais de projeto. A tecnologia BIM é propulsora de uma evolução 
para a AECO na busca de integração dos agentes, potencialmente melhorando o 
processo de projeto e seus problemas com fragmentação de processo.

Segundo Pereira (2015), em vários edifícios existentes predomina a informação 
incompleta, obsoleta ou fragmentada. A falta de informação sobre as construções 
pode resultar numa ineficaz gestão do edifício e em perda de tempo ou incremen-
to de custos na manutenção e em intervenções desse gênero. 

Pereira (2015) ainda destaca que a introdução das tecnologias digitais aplicadas 
ao campo do patrimônio construído deixou um problema por resolver: enquanto 
vários esforços vêm sendo feitos para desenvolver técnicas de realidade virtual 
orientadas para a simulação da aparência original do edifício ou de tecnologias de 
aquisição de dados, uma metodologia mais geral para a representação e gestão 
da informação para os monumentos históricos continua em falta. Os principais 
desafios em novos edifícios referem-se à mudança de processos de criação de 
propostas de projeto para entrega de Projeto Integrado (IPD) e ao aumento do 
esforço de tempo e do conhecimento necessários para uso do BIM.

Diferentes processos de criação de BIM para edifícios novos e existentes são 
mostrados na Figura 2. Para novos edifícios, o BIM é criado em um processo ao 
longo de vários estágios, desde a concepção inicial até a produção e parte da en-
trega do projeto.  No caso dos edifícios pré-existentes o grande desafio é a mu-

dança do processo de projeto tradicional, baseado em leituras bi-dimensionais 
que não permitem a verificação adequada de interferências que simplificassem 
as soluções.

Figura 02 – Processos de criação de modelos BIM (consoante se trate de um edifício novo ou 

de um edifício pré-existente) [Schultmann, F., Stengel, J. & Volk, R. (2013). Building Information 

Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs].

A tecnologia BIM agrega maior valor ao escopo do produto e buscando a com-
preensão de cada fase da concepção e desenvolvimento do projeto de conser-
vação e restauro, com foco nas singularidades que o edifício ou sitio de intervenção 
possui. As mudanças no processo de projeto com BIM podem ser destacadas pela 
abordagem de Eastman et al. (2014), na qual, sobre a fase de concepção podemos 
destacar:

• As previsões de orçamento em tempo mais realista;

• Melhoria da qualidade e desempenho dos sistemas da edificação;

• Visualização da edificação mais apurada e mais cedo;
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• O modelo de edificação já é feito de forma 3D e dele gera-se pranchas 2D au-
tomáticas e consistentes;

• Baixo nível de correção em mudanças feitas em projeto.

As tecnologias digitais têm apresentado novas possibilidades em diferentes seto-
res, promovendo alterações no ciclo de vida dos edifícios e na área de conservação 
e restauro podemos destacar algumas destas: técnicas como o escaneamento a 
laser e a fotogrametria, podem ser trabalhadas concomitantemente com os soft-
wares BIM, gerando modelos paramétricos que permitem a manipulação através 
das experimentações em Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV).

Tais benefícios proporcionariam resultados mais eficazes nas diversas etapas do 
processo de projeto e promoveriam maior interação entre os diversos agentes. 
Já existem ações para adoção do BIM no escopo de contratação de projetos no 
Brasil, mas essas ações ainda não alcançaram os trabalhos da área de conser-
vação e restauro. A evidente falta de referências para escopo de serviços acaba 
proporcionando distorções nos editais de projeto de restauro, bem como nas con-
tratações, com estimulo a concorrência por preços, sem esclarecimentos sobre as 
características da prestação de serviço associada ao projeto e consequentemente 
induzindo conflitos entre os órgãos fiscalizadores, projetistas, arqueólogos e con-
strutores durante o processo de materialização do projeto. 

As necessidades de especificação do processo de projeto e do produto projeto 
são um dos caminhos para melhoria dos processos de gestão. Vale ressaltar que 
tão importante quanto o escopo, é o não escopo. A definição do não escopo pode 
evitar o fracasso de um projeto, pois os agentes envolvidos estarão cientes de uma 
especificação que o seu projeto não atenderá.

Considerações Finais
O tema escopo é sempre destaque quando se trata da discussão sobre o geren-
ciamento de projetos. Estudos realizados nos últimos anos sobre o tema demon-

stram a importância do gerenciamento do escopo e o que ocorre com alguns pro-
jetos que possuem ou não um escopo bem definido ou bem gerenciado, ou seja, 
o insucesso do gerenciamento dos projetos está associado a falta a definição de 
um escopo bem objetivo e claro. As perspectivas de exploração da preservação do 
patrimônio com as tecnologias digitais promovem grandes benefícios a partir do 
levantamento de dados pela captura da realidade com fotogrametria e escanea-
mento a laser, e integração com BIM, RA e RV.

Para os projetos de conservação e restauro a implementação de ações que con-
figurem o trabalho dos diversos agentes envolvidos através de uma gestão de 
projetos integrados associada aos conceitos de BIM é um caminho para alcançar 
resultados mais eficientes no monitoramento e concepção de projetos, registro 
de informações e documentações, gestão das obras e operação dos edifícios. Es-
sas mudanças devem começar pelos editais de projeto e obras de conservação e 
restauro assim como um maior estimulo a capacitação dos profissionais da área 
para as novas tecnologias.

.
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RESUMO
Este artigo surgiu da tentativa de identificar as razões do uso de elementos 
historicistas na arquitetura. Tem o objetivo de entender o papel da recorrência 
nas novas edificações às temáticas formais com ligações a instituições e valores do 
passado e seus reflexos no presente. A arquitetura eclética historicista foi analisada a 
fim de se entender seu significado original e atual; e a arquitetura historicista pós-
moderna foi estudada diante da questão dos significados e valores envolvidos na sua 
produção e consumo. Estas questões foram abordadas à luz do aparente paradoxo 
que é o fenômeno da descaracterização da arquitetura eclética e da reconstrução 
da cidade com elementos historicistas – novos prédios com os mesmos formalismos. 
Assim, foi aplicada metodologia de análise iconográfica e iconológica desenvolvida 
por Erwin Panofsky (1882-1968). E, como amostra para pesquisa foi utilizada a cidade 
de Pelotas/RS, por seu acervo de arquitetura histórica e contemporânea, sendo neste 
texto salientada a questão metodológica. Algumas discussões e conceitos podem 
ser destacados: ruptura, continuidade, caráter e unidade temática; foram conceitos 
importantes para se poder compreender o processo de construção, destruição e 
reconstrução, com os mesmos signos. Além de serem úteis à análise dos sítios e para 
a implantação de novos projetos.

Palavras-chave: Arquitetura Eclética de Pelotas, Iconografia e Iconologia, 
Modernidade e Pós-modernidade.
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1.  INTRODUÇÃO
A cidade de Pelotas-RS é reconhecida por ser possuidora de um grande número 
de prédios construídos no final do século XIX e início do XX, em linguagem eclética 
historicista. Desde os anos de 1980, o patrimônio cultural urbano da cidade pas-
sou a ser documentado com vistas à preservação. No início dos anos 2000, foram 
tomadas medidas concretas para sua conservação: como realização de inventári-
os e tombamentos, concessão de incentivos fiscais a imóveis conservados e de 
financiamentos públicos para restaurações. 

Figura 1 – Prefeitura (1881) e Biblioteca Pública de Pelotas (1881-1888).

Fonte: foto do autor (2015)

Por outro lado, a pressão imobiliária sobre estas preexistências continuou e conti-
nua ainda. A valorização do patrimônio arquitetônico, enquanto símbolo e repre-
sentação cultural, não foi plenamente alcançada.  Isso fica evidente pela necessi-
dade de políticas públicas de salvaguarda.

Os anos finais do século XX, juntamente com um questionamento dos paradigmas 
do Movimento Moderno, trouxeram uma nova linguagem de arquitetura, onde 
se evidencia um caráter formalista, o Historicismo pós-moderno e suas variantes 
kitsch e de pastiche (NESBITT, 2008).

O repertório formal usado neste estilo contemporâneo reflete uma mudança no 
gosto estético, em comparação ao Modernismo, mostrando uma preocupação rel-
acionada às arquiteturas do passado (NEVES, 2009). 

Pode-se especular a parcial responsabilidade do mercado imobiliário e do con-
sumidor de arquitetura, pela destruição do acervo antigo de Pelotas num pro-
cesso contínuo de construção, demolição e reconstrução da cidade. Mas o que 
chama a atenção é o paradoxo: “rejeita-se” a arquitetura tradicional e admite-se 
um repertório de elementos de arquitetura claramente historicistas na produção 
pós-moderna de Pelotas.

Figura  2 - Cervejaria Haertel (1889), em Pelotas.

Fonte: fotos do autor (2012)
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Enquanto ocorre uma desvalorização imobiliária das construções antigas, há 
aceitação, produção e consumo de edificações contemporâneas com analogias às 
arquiteturas do passado, aí incluídos também exemplos de pastiche historicista e 
de kitsch.

Figura 3 – Residências (do início do século XX) descaracterizadas em Pelotas.

Fonte: fotos do autor (2015)

Como se dá a transposição de significação do ecletismo para o historicismo 
pós-moderno, as continuidades e rupturas? Quais os significados das manifes-
tações do historicismo contemporâneo? Qual a contribuição cultural do histori-

cismo contemporâneo na construção e reconstrução da cidade? São indagações 
necessárias.

A pesquisa objetivou principalmente, avaliar os valores e significados envolvidos 
na produção e no consumo da arquitetura historicista ou de pastiche historicista.

Desta análise resulta a possibilidade de aprofundar-se uma discussão já existente, 
a respeito do papel da arquitetura no contexto da história da arte e da cidade; de 
tentar compreender a “aceitação” e disposição de consumo de elementos histori-
cistas. Se essa “vontade” poderia ser entendida e canalizada para defender áreas 
de preservação, com projetos onde a inserção de novos prédios seja pensada 
de forma contextualizada; e questionar a arquitetura contemporânea brasileira 
e local, sua falta de “alternativas”, o uso de pastiche ou a ruptura com o passa-
do. Contribuindo na busca de uma arquitetura versátil sob o aspecto formal, de 
qualidade, capaz de conviver com preexistências, sem causar descontinuidade na 
ambiência urbana.
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Figura 4 – Imagens publicitárias de edifício neo-eclético em construção em Pelotas.

Fonte: catálogo da construtora, acessado em 10/10/2015.

2.  REFERENCIAIS TEÓRICOS
A fim de analisar este tema, buscaram-se autores que em suas ideias e metodolo-
gias de análise, pudessem contribuir para a realização da pesquisa, fundamentan-
do-a e situando-a em relação ao estado da arte. 

Em relação à formatação da pesquisa:

Erwin Panofsky (1955) apresenta um método de análise iconográfico e iconológi-
co, onde estrutura um sistema de percepção e leitura dos significados das obras 
artísticas. O autor entende ser possível compreender, através da obra de arte 

concreta, aspectos históricos, sociais e ideológicos das pessoas e épocas que as 
produziram. Divide a análise em três níveis: a análise pseudoformal, baseada na 
experiência prática e na familiaridade do observador com objetos e eventos; a 
análise iconográfica, a partir do conhecimento adquirido em fontes literárias, com 
imagens, estórias e alegorias; e a interpretação iconológica onde símbolos são 
identificados  e desvendados, a partir da familiaridade com tendências da mente 
humana. Este método é utilizado, na medida em que se pretende entender va-
lores expressos em linguagens formais (PANOFSKY, 1979).

Conforme Adrian Snodgrass e Richard Coyne (2006) em arquitetura, a interpre-
tação é a base da criação. Apontam as novas possibilidades que o uso do computa-
dor gerou, comparando o período contemporâneo com o clima do século XVIII e 
XIX, onde os humanistas defendiam a interpretação como o modo de raciocínio 
em ciências humanas e sociais, em oposição ao cientificismo e racionalismo. Os 
autores demonstram preocupação com a produção cultural, e relacionam a inter-
pretação como núcleo da produção arquitetônica e, portanto, da compreensão 
arquitetural (SNODGRASS & COYNE, 2006). 

William Mitchell (1998) procura entender o processo de projeto. O caminho ad-
otado é o do entendimento lógico das regras e relações da arquitetura, mas não 
como uma abordagem de cunho historicista. Aborda o projeto como operações 
lógicas de níveis (mundos) variados a fim de resolver problemas (predicados) de 
forma e função que surgem em linguagem crítica. Essa tese é desdobrada em 3 
pontos: a relação crítica/projeto, como forma de “cálculo propositivo”; o uso de 
gramáticas formais como repertório (banco de dados); e a demonstração de que 
as regras garantem o conhecimento necessário para assegurar o bom resultado 
da construção proposta – “o saber como”. O estudo de Mitchell estabelece bases 
metodológicas para a desconstrução e análise das obras em suas partes compos-
itivas, como uma forma de sentença linguística, e as relações resultantes (MITCH-
ELL, 1998).
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Elvan Silva (1985) apresenta um referencial teórico que aborda a questão da ar-
quitetura como forma de comunicação, é esclarecedor em relação a conceitos 
e temáticas no campo da semiologia. Situa contextualmente diversos autores e 
linhas de estudo, ampliando o vocabulário e despertando a curiosidade a respeito 
do tema. É importante por situar a discussão da compreensão dos significados, no 
campo da arquitetura (SILVA, 1985).

Conforme Joaquín Casado Vázquez (2006), a Unidade Temática, é a síntese dos 
factores formales y aparenciais (estruturantes, conformadores, espaciais, visuais e 
funcionais), que são reconhecidos perceptivamente, com os factores conceptuales 
(estrutura, forma, morfologia, tipologia e imagem urbana), que permitem a com-
preensão dos valores abstratos que orientam as ações humanas na materialização 
de seus assentamentos. O autor apresenta uma metodologia de identificação da 
Unidade Temática em sítios históricos, instrumentalizando as inserções de novos 
edifícios (VÁZQUEZ, 2006).  

Em relação à abordagem dos fenômenos ecléticos e historicistas da arquitetura:

Andrey Schlee (1997) analisa em sua dissertação, o fenômeno do ecletismo em 
Pelotas do ponto de vista historiográfico e contextual. Situa o momento eclético 
em relação ao desenvolvimento econômico e social da cidade e das tendências 
do pensamento da época. O trabalho evidencia a necessidade da análise das ar-
quiteturas periféricas e não apenas a praticada nas grandes cidades. O autor di-
vide didaticamente o ecletismo em fases, que em sua opinião retratam o panora-
ma social e seus reflexos na arquitetura da cidade. São destacados exemplos de 
monumentalidade e representatividade da arquitetura Eclética local. Seu estudo 
oferece referenciais físicos, teóricos e históricos, mas principalmente contextuais 
(SCHLEE, 1997).

Vinicius Freitas Neves (2009), em sua dissertação, aborda a questão dos valores 
relacionados com a produção de arquitetura na cidade de Florianópolis, especifi-
camente a que faz uso do repertório historicista pós-moderno. O autor baseia-se 
em referencial teórico para compreender a arquitetura como forma de expressão 

na construção da cidade. Alega que os elementos de composição expressariam 
significados que agregam valor semântico à cidade, alertando para a relação entre 
a produção da arquitetura, a linguagem empregada e a construção da cidade. O 
método desenvolvido pela sua pesquisa aborda de forma teórica a questão do 
enfraquecimento do modernismo; discute aspectos de expressão e significação, 
dando ênfase a questão estética e ética; demonstra a relação de proximidade do 
Historicismo com o mercado imobiliário e com o público consumidor.  Do ponto 
de vista empírico, caracteriza estilisticamente o contexto da cidade, busca os en-
volvidos e faz o registro e a classificação de exemplos característicos do fenômeno. 
O estudo representa uma referência metodológica para abordagem do fenômeno 
historicista pós-moderno (NEVES, 2009).

Como análise crítica da pós-modernidade:

Robert Venturi (1966 e 1972) propõem resgatar o caráter simbólico da arquitetura. 
A forma como elemento informativo, a função linguística da obra. Enquanto para 
o modernismo o “menos é mais”. Venturi contrapôs que o “menos é chato”, argu-
mentando que esta simplificação e reducionismo eram na verdade uma mostra 
de ignorância. Busca a inclusão da interpretação dos elementos de dupla função, 
do poético e do ambíguo. Demonstra que os antigos frequentemente, não utiliza-
vam a clareza e a simplificação para criarem beleza e significado. Aponta a riqueza 
de seus repertórios e a necessidade de consciência por parte dos arquitetos a 
respeito desse potencial. Enquanto Complexidade e Contradição é um livro sóbrio 
e fenomenológico em seu método. Aprendendo com Las Vegas abandona a sobrie-
dade, seguindo um populismo que analisa a sociedade de consumo americana. 
Embora suas ideias sejam incomuns, de certa forma se relacionam. O primeiro 
sugere uma sensibilidade às decisões complicadas, contraditórias e equivocadas, 
apoiada num historicismo erudito. O segundo estimulado pela pop art, insistiu 
em apropriar materiais e métodos considerados “vulgares”: letreiros e outdoors; 
fazeres e formas oriundas das construções vernáculas. As questões relativas ao 
significado são abordadas a partir da chamada cultura de massa. Venturi argu-
menta que os arquitetos poderiam aprender muito mais observando as paisagens 
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populares e comerciais, do que com ideais doutrinários, teóricos e abstratos. O 
ornamento deveria ser reabilitado, e o kitsch seria bem-vindo. Em Aprendendo... 
argumenta que não há nada de errado em dar às pessoas aquilo que elas desejam 
em termos estéticos. Talvez seja esse um ponto fundamental do pós-modernismo 
de Venturi: o relacionamento da arquitetura com a vida cotidiana, com o ordinário  
(VENTURI, 1995 e 2003).

Aldo Rossi (1966) propõem olhar a cidade como organismo vivo. De modo a for-
mar um binômio com a arquitetura. Ao contrário do racionalismo autoreferen-
ciado, sugere a análise da história e do local. Sua obra busca entender a cidade e 
propor uma arquitetura que contribua para o seu enriquecimento. A cidade é o 
seu agente teórico e modelo, para a especulação prática da arquitetura. Através 
dos estudos sobre “fatos urbanos”, Aldo Rossi desenvolve a hipótese de um pro-
cesso analógico passível de ser instituído entre a estrutura urbana histórica e a 
construção da cidade nova. Analogia é a palavra-chave de sua obra: observação 
da cidade, compreensão de suas regras, incorporação de releituras, depurações 
linguísticas e identificação de arquétipos. Seu objetivo é apontar relações entre a 
história cultural e a das formas. Seu método referencia o já conhecido, buscando 
a continuidade das preexistências, com uma interpretação que embora subjetiva, 
buscava ser profunda, e representativa das matrizes tipológicas do sítio. Sem nec-
essariamente, buscar a continuidade morfológica com o existente. A sua relação 
com as preexistências é mais de tipo interpretativo, uma sintonia com os significa-
dos formais de um lugar e suas imagens (ROSSI, 1995).

Os métodos de Rossi e Venturi apesar de coincidirem em muitos questionamen-
tos, diferem em seus objetivos. Enquanto Robert Venturi busca alargar o campo de 
visão e atuação do arquiteto assimilando complexidades, por vezes “ignoradas”, e 
modos de ser e fazer coloquiais e cotidianos, a fim de manter-se em sintonia com 
a cidade real norte-americana, em crescimento. Aldo Rossi, a partir das cidades 
européias, muitas em reconstrução, focou-se em dar continuidade e identificar-se 
com a cidade antiga. O trabalho de ambos no sentido de entender a cidade e as 
pessoas, de que forma usam e o que significa a arquitetura, é formidável.  Mas 

cremos que Venturi, como demonstrado em Aprendendo..., não ultrapassou a 
condição de imitação formal, de coleta e aplicação de fragmentos. Ele valoriza a 
cidade espontânea, “sem regras”, mas não se dá conta que essa cidade, sempre 
obedece a regras. Embora às vezes elas não sejam leis, sempre haverão regras im-
postas pelo poder dominante, senão adminstrativas, serão econômicas. Sua visão 
parece excessivamente populista e passa a impressão que os arquitetos devam 
conformar-se e especializar-se em servir aos mandatários, seus gostos e desejos.

Quanto a Aldo Rossi, seu modo de diagnosticar a cidade e compreender suas re-
gras, foi verdadeiramente revelador. Porém, a que se atentar a falta de criatividade 
e imobilismo que pode ser gerada por uma metodologia baseada no preexistente. 
Sem falar no questionamento às regras, formais ou legais, que podem servir num 
momento e não ser mais adequadas noutro.

Em relação aos sítios históricos e seu tratamento:

Segundo Ramón Gutiérrez (1989), os centros históricos seriam áreas homogêneas 
que conferem identidade aos habitantes das cidades, ao mesmo tempo em que 
as caracterizam e lhes servem de testemunho. O autor afirma que é indispensável 
exercer a memória para que possamos compreender nossa própria identidade. A 
noção de pertencer a alguma coisa se vincula à defesa do patrimônio e às manei-
ras de continuar a herança local e os modos de vida da comunidade. Nesse senti-
do, projetos de preservação são eficazes, pois, reafirmam continuidade temporal, 
assegurando uma mudança sem ruptura e utilizando o ambiente como ferramen-
ta operativa de apoio à memória coletiva (GUTIÉRREZ, 1989).

O escritor e crítico de arte Aloïs Riegl (1987), ao apresentar o conceito de Kunst-
wollen (vontade artística), refere-se ao impulso que une a forma e o conteúdo em 
uma obra de arte, criando uma relação autônoma da obra com o estilo geral de 
cada época. Segundo o autor, toda forma de arte deve ser valorizada, mas sem 
que hajam valores artísticos absolutos, o valor da obra de arte sempre será rel-
ativo. Não relativo no âmbito artístico, mas no histórico. Considera que as obras 
artísticas possuem valor de documentos históricos e, portanto são passiveis de 
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serem analisadas como tal. Para Riegl existem dois tipos de monumentos: os in-
tencionais e os não-intencionais. Os intencionais são aqueles que têm a intenção 
de serem atemporais, perpassando sua própria época, como templos e túmulos. 
Já os não-intencionais seriam aqueles que foram construídos com fins específicos 
e que acabavam por representar o senso comum de um povo. O autor esclarece 
que é papel nosso, como sujeitos modernos, entender a significação dessas obras 
e escolhermos o que deve ser preservado (RIEGL 2008).

Césare Brandi (1993) em sua Teoria da Restauração, diz que somente é lícito ao 
restaurador recuperar a matéria da obra de arte, ou seja, a estrutura que sedi-
menta a imagem. Na instância estética fruto da intencionalidade do autor, não 
se deve intervir, sob pena de estar se desvirtuando a obra. A importância dessa 
análise reside na verificação das características mantidas, independentemente do 
estado de conservação. Pois, um imóvel pode estar íntegro, embora esteja mal 
conservado, bastando uma restauração séria para que seja recuperado. Já uma 
edificação descaracterizada, por melhor que seja conservada, perdeu para sem-
pre a essência artística original.  Seu trabalho poderá ser usado na análise da des-
caracterização do patrimônio antigo e em crítica ao objeto inautêntico – pastiche 
ou kitsch (BRANDI, 1993).

3.  METODOLOGIA
Visando abordar a arquitetura como uma forma de comunicação, e estabelecer 
o seu percurso como o de uma sentença linguística, ou seja, elaborada a partir 
de uma “gramática”; portadora de uma “lógica”; e de ambições “retóricas”. Foi 
necessário buscar ferramentais metodológicos que abordassem a questão da sig-
nificação e sua interpretação na arquitetura. 

Optou-se pelo uso do método hermenêutico de pesquisa, ou seja, por um méto-
do interpretativo, onde se pretende desconstruir o discurso apresentado mate-
rialmente nas obras (SNODGRASS & COYNE, 2006), avaliando as relações entre a 
sentença e as partes que a compõem, e reconstruindo o discurso sob forma de 

análise crítica (MITCHELL, 1998). A crítica é possível pelo confronto com as possib-
ilidades e horizontes que são configurados pela cultura e pelos imaginários veicu-
lados por diferentes mídias que acompanham a arquitetura: moda, design, estilo...

Foi realizada coleta e revisão bibliográfica a fim de ampliar o repertório em es-
tética e estilística arquitetônica, a respeito das linguagens historicistas eclética e 
pós-moderna.

Partindo de pesquisa exploratória, junto aos arquivos municipais ou em outras 
fontes, e levantamentos de campo (croquis ou fotografias), foi feita uma tria-
gem preliminar das edificações, a fim de serem identificadas estilisticamente às 
amostras válidas para análise subsequente.

Com base nos estudos de PANOFSKY (1979) foi aplicada metodologia de análise 
iconográfica e iconológica das fachadas dos edifícios que compuseram a amostra.

A produção arquitetônica do ecletismo historicista, obras integras e descaracteri-
zadas, foram comparadas com a produção pós-moderna análoga – inclusive pas-
tiches e kitsch.

De forma a simplificar a compreensão e organização do trabalho, elaborou-se a 
tabela a seguir onde os procedimentos metodológicos foram relacionados com os 
objetivos específicos a serem atingidos.
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Tabela 1 – Resumo Metodológico

OBJETIVO ESPECÍFICO METODOLOGIA PROCEDIMENTO
a) identificar e coletar 

indicadores para entender 
as modificações de valores 
e significados envolvidos 
no fenômeno do ecletismo 
historicista em Pelotas 
(descaracterização, 
desvalorização e 
reaplicação em edificações 
contemporâneas);  

pesquisa

coleta e revisão de 
literatura sobre o ecletismo 
historicista em Pelotas e 
em outros lugares.
coleta e revisão de 
literatura sobre o pós-
modernismo historicista 
em Pelotas e em outros 
lugares.

b) identificar uma amostra 
válida de edificações 
ecléticas (em processo 
de descaracterização), 
bem como de pastiches 
historicistas e kitsch, em 
Pelotas para compor um 
estudo de caso;

pesquisa
coleta de projetos, 
documentos e 
informações. 

levantamento levantamento arquitetônico 
complementar

análise

análise da composição 
formal
análise comparativa entre 
edificações da amostra.
análise comparativa entre 
edificações da amostra e 
exemplos referenciais.
revisão e validação das 
análises.

critica reconsideração e revisão 
da amostra.

c) elaborar descrição pré-
iconográfica descrição

análise pseudoformal, 
buscando identificar 
significados elementares 
(factuais) e expressionais, 
apreendidos pela 
experiência prática, 
familiaridade e 
sensibilidade as formas 
puras, configurações 
de linhas, cores e 
materiais representativos 
(monumental, cotidiana, 
simples, complexa, 
caráter, ...).
análise “aferida” através 
de princípios corretivos de 
interpretação, relacionados 
a história do estilo, ou 
seja, pela compreensão 
da maneira como sob 
diferentes condições 
históricas, objetos e 
eventos foram expressos 
pelas formas, por exemplo.
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d) elaborar uma análise 
iconográfica da amostra; análise

revelar indicadores no 
plano dos significantes 
(aparência), constituindo 
o mundo das imagens, 
estórias e alegorias, 
verificar.

a história da tradição 
(dos tipos) foi usada 
como corretivo das 
interpretações, para 
compreender de que 
maneira sob diferentes 
condições históricas, 
temas ou conceitos foram 
expressos por objetos e 
eventos.

e) elaborar uma análise 
iconológica (comparativa e 
interpretativa) da amostra;

síntese

interpretação de valores 
simbólicos expressos 
em temas e conceitos, e 
explicação dos eventos 
visíveis e sua significação 
inteligível que é 
determinante da forma.

a história dos sintomas 
culturais ou “símbolos” 
foi usada como corretivo 
das interpretações, para 
compreender de que 
maneira sob diferentes 
condições históricas, 
tendências essenciais 
da mente humana foram 
expressas por temas e 
conceitos específicos.

4.  DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
Na arquitetura, e em Pelotas não foi muito diferente, desde o século XIX pode 
se experimentar três fases ideológicas em relação ao historicismo. A primeira do 
academicismo e ecletismo com o uso e alusão a elementos históricos de épocas 
e lugares diversos. O segundo, com a interrupção e preconceito modernistas, a 
qualquer vinculação histórica. E, o terceiro, no final do século XX, com o retorno 
aos repertórios antigos e preocupação com a contextualização da arquitetura e 
afirmação de significados.

A cidade de Pelotas ficou marcada por esses períodos, as ideias e os valores rela-
cionados à produção e consumo da arquitetura influenciaram os significados e a 
forma das construções. Os temas e alegorias por vezes repetiram-se, mas a forma 
de desenvolvimento do discurso da arquitetura mudou ou foi truncado, por alter-
ações e descaracterizações.

f) complementar as análises 
iconográficas e iconológicas 
com outras análises, 
conforme o caso (abordagem 
formalista e estilística, 
parcialmente contempladas 
na iconografia e na 
iconologia).

análise

aplicação de outras 
metodologias, a fim de 
complementar o estudo 
ou corroborar resultados, 
eventualmente lançar mais 
questionamentos e novas 
hipóteses.

Conclusão produção textual ponderando os argumentos e 
as respectivas garantias

Fonte: elaborada pelo autor conforme Panofsky (1979).
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O estudo aponta ser possível reconhecer uma unidade temática, ou sua ausência, 
no percurso dessas arquiteturas e identificar os significados e valores intrínsecos, 
através da análise crítica do discurso. 

A análise da arquitetura eclética se baseia em padrões importados de teóricos 
europeus. Há uma ambiguidade metodológica, por exemplo, para a categorização 
estilística da arquitetura local. Isso fica evidente pelas diferentes e às vezes con-
traditórias, definições do estilo apresentadas por estudiosos ao se referirem à ar-
quitetura de Pelotas.

Em relação aos novos conceitos pós-modernos as dúvidas são tão grandes quan-
to. 

A descaracterização da arquitetura tradicional como processo de transformação 
da imagem da cidade é uma realidade presente e significativa em Pelotas e no sul 
do estado.

Ruptura, continuidade, caráter e unidade temática parecem ser palavras impor-
tantes para compreender o paradoxo de construir, destruir e reconstruir com os 
mesmos signos historicistas. Além de serem úteis a análise do sítio e implantação 
de novos projetos.
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RESUMO                                                                                                                                                
                                                                                        
O Museu de Imagens do Inconsciente encontra-se localizado no antigo Centro 
Psiquiátrico Pedro II, atual Instituto Municipal Nise da Silveira, no bairro do 
Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. Nise da Silveira contestava os 
tratamentos psiquiátricos habitualmente aplicados e implanta em 1946, o Serviço 
de Terapêutica Ocupacional, com a criação de ateliês, visando à inserção de novos 
métodos terapêuticos por meio da arte. É Fundado em 1952 o Museu de Imagens 
do Inconsciente com o objetivo de preservar os trabalhos produzidos nos ateliês 
e servindo de base para acompanhamento dos usuários. Trata-se de um “Museu 
Vivo”, pois além de conter trabalhos artísticos, abriga também seus criadores. Possui 
uma biblioteca e o arquivo pessoal da sua fundadora o qual este recebeu o título de 
Registro Mundial no Programa Memória do Mundo da UNESCO pela autenticidade, 
integridade e significância da sua obra. O Museu abriga em torno de 370 mil obras 
de arte, as principais coleções são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). O Projeto consiste na preservação e valorização do bem 
cultural para os que habitam, utilizam e vivenciam do espaço. Quanto à intervenção 
do bem, respeitar a preexistência e o contexto do entorno, propõe estimular a 
integração do Museu com o meio externo, incentivar o uso e a participação coletiva. 
Visa à proteção da Arquitetura e a identidade do Museu de Imagens do Inconsciente. 
Prevê a sua reformulação devido à demanda de material que o abriga, no qual, 
obras de arte são produzidas diariamente pelos clientes bem como pensar na 
reorganização dos espaços para a realização das atividades de forma funcional 
e proporcionando um ambiente baseado nos princípios de Nise da Silveira em 
referência ao seu trabalho singular no desenvolvimento humano, no campo da saúde 
mental. E em relação ao entorno do Museu admite sua revitalização com a criação 
de espaços abertos voltados a práticas terapêuticas, atividades culturais e para a 
exposição das artes.  Desenvolver áreas de convívio social além da implantação 
das áreas verdes permitindo o contato com a natureza e sua qualidade de vida.  
Um ambiente que atenda tanto o usuário do Museu como a comunidade local, 
proporcionando a inclusão e o sentimento de pertencimento do lugar. A proposta do 
projeto admite a importância da preservação arquitetônica, mas também considera 
fundamental a salvaguarda da memória do Museu e a sua garantia para as próximas 
gerações. Fundamenta-se no apoio à cultura, a história e objetiva na difusão do 



5472 5473

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Patrimônio Cultural para a cidade do Rio de Janeiro, mas também na sua propagação 
e reconhecimento para toda a sociedade. Busca-se um Museu de portas abertas 
voltado ao acesso e de uso para todos.

Palavras - chave: patrimônio cultural; preservação; valorização; identidade; memória.

ABSTRACT
The Museum of Images of the Unconscious is located in the old Pedro II Psychiatric 
Center, currently the Nise da Silveira Municipal Institute, in the district of Engenho de 
Dentro, north of Rio de Janeiro. Nise da Silveira challenged the psychiatric treatments 
usually applied and implanted in 1946, the Occupational Therapy Service, with the 
creation of ateliers, aiming at the insertion of new therapeutic methods through art. 
It is founded in 1952 the Museum of Images of the Unconscious with the objective of 
preserving the works produced in the studios and serving as a basis for monitoring 
the users. It is a “Living Museum”, because besides containing artistic works, it also 
houses its creators. It has a library and the personal archive of its founder, who 
received the title of World Registry in the UNESCO Memory of the World Program for 
the authenticity, integrity and significance of his work. The Museum houses around 
370,000 works of art, the main collections are listed by the National Historical 
and Artistic Heritage Institute (IPHAN). The Project consists of the preservation and 
appreciation of the cultural good for those who inhabit, use and experience space. 
Concerning the intervention of the property, respecting the preexistence and context 
of the environment, proposes to stimulate the integration of the Museum with 
the external environment, encourage the use and collective participation. It aims 
at the protection of Architecture and the identity of the Museum of Images of the 
Unconscious. It foresees its reformulation due to the demand of material that houses 
it, in which, works of art are produced daily by the clients as well as to think about 
the reorganization of the spaces for the accomplishment of the activities of functional 
form and providing an environment based on the principles of Nise of Silveira in 
reference to his unique work in human development, in the field of mental health. 
And in relation to the surroundings of the Museum admits its revitalization with the 
creation of open spaces focused on therapeutic practices, cultural activities and for 

the exhibition of the arts. To develop areas of social life beyond the implantation 
of the green areas allowing the contact with the nature and its quality of life. An 
environment that meets both the Museum user and the local community, providing 
the inclusion and sense of belonging of the place. The project proposal admits the 
importance of architectural preservation, but also considers it fundamental to 
safeguard the memory of the Museum and its guarantee for the next generations. It is 
based on the support of culture, history and objective in the diffusion of the Cultural 
Patrimony for the city of Rio de Janeiro, but also in its propagation and recognition 
for the whole society. We are looking for an open door museum that is accessible and 
accessible to all.

Keywords: cultural heritage; preservation; valuation; identity; memory.
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INTRODUÇÃO

1. O TEMA
A Proposta de Estudo tem como objeto o Museu de Imagens do Inconsciente lo-
calizado no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, atual Instituto Municipal Nise da 
Silveira, no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro.

Nise da Silveira contestava os tratamentos psiquiátricos habitualmente aplicados, 
implanta em 1946, o Serviço de Terapêutica Ocupacional, com a criação de ateliês 
de pintura e modelagem, visando à inserção de novos métodos terapêuticos por 
meio da arte, considerado como um procedimento pioneiro no campo da saúde 
mental no Brasil.

É Fundado em 1952 o Museu de Imagens do Inconsciente com a finalidade de 
preservar os trabalhos produzidos nos ateliês, servindo de base para com-
preensão e acompanhamento dos usuários. Através da iniciativa do Museu, e com 
sua propagação, conseguiu levar discussões relacionadas à saúde mental para 
toda a sociedade e na reforma psiquiátrica do país. Trata - se de um “Museu Vivo”, 
pois além de conter trabalhos artísticos, abrigam também seus criadores.  Possui 
uma biblioteca e o arquivo pessoal da sua fundadora o qual este recebe o título 
de Registro Mundial no Programa Memória do Mundo da UNESCO pela autentici-
dade, integridade e significância da sua obra. 

O Museu abriga em torno de 370 mil obras de arte, as principais coleções são tom-
badas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) quanto 
ao valor cultural, histórico e científico.

O Projeto consiste na preservação e valorização do Museu de Imagens do Incon-
sciente como um bem cultural de elevada importância e o reconhecimento da sua 
existência para os que habitam, utilizam e vivenciam do espaço. 

Quanto à intervenção do bem, respeitar a preexistência e o contexto do entorno, 
a qual o Museu encontra-se inserido no Instituto Municipal Nise da Silveira, este 
que ocupa uma grande área equivalente a quatro quadras tradicionais de bairro.

Propõe estimular a integração do Museu com o meio externo, incentivo ao uso e 
da participação coletiva. Visa à proteção da Arquitetura e a identidade do Patrimô-
nio.

Prevê a sua reformulação devido à demanda de material que o abriga, a qual, 
obras de arte são produzidas diariamente pelos clientes bem como pensar na re-
organização dos espaços para a realização das atividades de forma funcional além 
de propor um ambiente com base nos princípios de Nise da Silveira em referên-
cia ao seu trabalho singular no desenvolvimento humano, no campo da saúde 
mental. Em relação ao entorno do Museu admite sua revitalização com a criação 
de espaços abertos voltados a práticas terapêuticas, atividades culturais e para a 
exposição das artes.  Desenvolver áreas de convívio social e lazer e a implantação 
de áreas verdes permitindo o contato com a natureza e sua qualidade de vida.  Um 
ambiente que atenda tanto ao usuário do Museu quanto a comunidade local, pro-
porcionando a inclusão, a socialização e o sentimento de pertencimento do lugar. 

A proposta do projeto admite a importância da preservação arquitetônica, mas 
também considera fundamental à salvaguarda da memória do Museu e a sua ga-
rantia para as próximas gerações. Fundamenta-se no apoio à cultura, a história e 
como objetivo na difusão do Patrimônio Cultural para a cidade do Rio de Janeiro, 
mas também na sua propagação e reconhecimento para toda a sociedade. Bus-
ca-se um Museu de portas abertas voltado ao acesso e de uso para todos.

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM
O Museu de Imagens do Inconsciente está situado no bairro do Engenho de Den-
tro em uma área predominantemente residencial, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro. O bairro é dividido pela linha férrea e conta com a atual Estação Olímpica 
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do Engenho de Dentro, além da via expressa, a Linha Amarela com dois sentidos: 
para a Barra da Tijuca e para a área central da cidade.

O Museu encontra-se situado no Instituto Municipal Nise da Silveira, antigo Cen-
tro Psiquiátrico Pedro II. Apresenta apenas um único acesso para pedestres e au-
tomóveis dado pela Rua Ramiro Magalhães. O acesso direto ao Museu voltado 
para a Rua Bernardo fica restrito a funcionários e/ou pessoas que se destinam di-
retamente ao Bem Cultural, circundada pela vegetação presente tanto no interior 
quanto no entorno da quadra, esta cercada de muros e grades.                                            

Fig.01 Mapa esquemático com a localização do Bem e as principais vias do entorno.                              

Fonte: Arquivo Pessoal

3. HISTÓRICO                                                                                                                                
3.1 INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA
Sua origem parte da transferência do Hospício Pedro II, localizado na Praia Ver-
melha, Urca, e este devido à superlotação tem parte dos pacientes transferidos 
para a Colônia de Alienados do Engenho de Dentro, posteriormente passando a 
ser chamado de Centro Psiquiátrico Pedro II, localizado no bairro do Engenho de 
Dentro, zona norte do Rio de Janeiro.

Nise da Silveira pioneira no processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil cria em 
1946, a Seção de Terapêutica Ocupacional juntamente em seguida ocorre à 
criação dos ateliês, onde pacientes, por ela chamados de “clientes” desenvolvem 
atividades terapêuticas; implantam-se então novos métodos. Em decorrência 
destes trabalhos realizados e da tamanha importância quanto à sua preservação, 
é fundado em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente, com o acervo produzi-
do pelos frequentadores dos ateliês, tornando um patrimônio cultural e científico 
reconhecido mundialmente. Em 2000 com sua municipalização, recebe o nome de 
Instituto Municipal Nise da Silveira em homenagem à renomada psiquiatra alago-
ana e fundadora Drª. Nise da Silveira.

A Arquitetura encontrada no Instituto Nise passou por um processo de transição 
da tipologia arquitetônica desde quando colônia do Engenho de Dentro e apre-
senta a sua predominância modernista caracterizada pela composição geométri-
ca linear, por monoblocos, dotados de elementos típicos deste estilo como beirais 
e janelas compostas de brises soleis. A edificação contemporânea existente na 
Instituição corresponde a técnica de construção pré-fabricada com uso de estru-
tura metálica.

Espaço híbrido, o Instituto Municipal Nise da Silveira apresenta uma diversidade 
de serviços institucionais tais como: ambulatório, enfermaria, Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Escola, Oficinas de atividades culturais e a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), biblioteca, centro de documentação e memória, entre outros. 
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3.2 MUSEU DE IMAGENS DO INCONSCIENTE
Trata-se de um centro de estudos e pesquisas na área da saúde mental, fundado 
em 1952 pela Dra. Nise da Silveira, pioneira no Brasil na introdução de métodos 
terapêuticos por meio da arte. A origem do Museu é através dos ateliês fazendo 
parte da Seção Terapêutica Ocupacional.

O Museu de Imagens do Inconsciente está organizado em quatro setores: Ateliês 
Terapêuticos, Reserva Técnica, Administração e Ensino, pesquisa e divulgação.

3.2.1 ATELIÊS TERAPÊUTICOS
Atualmente atende a usuários externos, oferecendo atividades terapêuticas, pro-
porcionando o desenvolver da expressão artística e a criatividade como forma de 
tratamento. O trabalho produzido nos ateliês resulta constantemente em novos 
documentos e estes são incorporados ao acervo do Museu, servindo de base para 
estudo e acompanhamento dos seus clientes. O monitor (agente de saúde e/ou 
psicólogo) se encontra presente sem a interferência da produção e desenvolvi-
mento dos que frequentam o que resulta numa originalidade da forma e de per-
sonalidade própria.

“O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a 
outra. O que cura é a alegria o que cura, é a falta de preconceito”. Nise 
da Silveira 

4. A ARQUITETURA DO MUSEU DE IMAGENS DO 
INCONSCIENTE
O Museu apresenta arquitetura com predominância modernista, com forma 
geométrica simples e sem ornamentos. Com construção dos anos 40, obra de au-
tor desconhecido tem a sua edificação adaptada para uso do Museu de Imagens 

do Inconsciente, antes funcionava como pronto socorro psiquiátrico, época quan-
do Colônia do Engenho de Dentro.

Fachada linear, com predominância na horizontalidade, apresenta platibanda 
retilínea (1) emoldurando toda a parte superior da edificação além da função de 
ocultar o telhado.

As janelas em vidro (2) acompanham e reafirmam a arquitetura plana e com geo-
metria retangular. Sua aplicação em toda fachada auxilia numa maior iluminação 
e ventilação natural, fundamental para a funcionalidade e o conforto dos seus 
usuários.

Na fachada presenciamos o recuo das janelas (3) como forma de impedir a ilumi-
nação natural direta na edificação, já que esta recebe sol da tarde, proporcionan-
do conforto térmico e bem estar no interior do ambiente.

O uso do vidro possibilita a integração e a relação do interior com o meio externo.

Fig.02 Fachada do Museu de Imagens do Inconsciente. Foto: Arquivo Pessoal 
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5. ATELIÊ FERNANDO DINIZ
Ateliê dedicado ao artista plástico Fernando Diniz cliente da Seção de Terapia Ocu-
pacional e residência a qual vivenciou. Sua produção no museu é estimada em 
30 mil obras. Por volta de 1911, época Colônia do Engenho de Dentro, são con-
struídas casas pequenas onde funcionavam como serviço de “Assistência Hetero 
Familiar”; sediam as famílias das enfermeiras e estas deveriam cuidar de pacientes 
e por sua vez, estes realizavam trabalhos domésticos, em busca da sua ressocial-
ização e inclusão. Desde colônia tinha a concepção da terapia através do trabalho. 

Atua como apoio às atividades terapêuticas do Museu de Imagens do Inconsci-
ente, mas atualmente se encontra fechado em processo de organização e limpeza 
para uso adequado. 

O valor da edificação é simbólico como memória do serviço desenvolvido pelos 
idealizadores Juliano Moreira (Colônia de Jacarepaguá) e Gustavo Riedel (Colônia 
do Engenho de Dentro) além de apresentar boa parte dos elementos originais, o 
que pode justificar ações de proteção para preservação da volumetria.

Arquitetura dos anos 20 com tipologia descaracterizada apresenta varanda em 
forro (4) e telhado aparente (5), com telhas em amianto típicas de casa do subúr-
bio carioca. Há a presença de janelas retilíneas em madeira e vidro (6).

Fig.03 Fachada do Museu e o Ateliê Fernando Diniz. Foto: Arquivo Pessoal

6. ATELIÊ DE MODELAGEM 
Antiga oficina garagem apresenta platibanda com umidade e desgaste da pintura 
(7); nos frisos de ventilação são aplicadas fitas juntamente com CDs (8), para inibir 
a presença de pombos.

Aplicação de cerâmica 15x15cm geométrica (9) com aspecto de desgaste da pintu-
ra; beiral em má conservação apresenta umidade e concreto degradado aparente 
(10); Pilar em ferro apresenta em estado deteriorado com o surgimento de ferru-
gem (11).

Vista do Ateliê de Modelagem com sua tipologia característica moderna apresenta 
sua forma com predominância na linearidade e beiral com pequeno balanço (12) 
apoiado por pilares de ferro. 
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Fig.04 Fachada Ateliê de Modelagem. Foto: Arquivo Pessoal 

7. PROCESSO DE TOMBAMENTO: MUSEU DE IMAGENS 
DO INCONSCIENTE
O processo de tombamento é aplicado ao patrimônio material, dado as princi-
pais obras do Acervo do Museu de Imagens do Inconsciente, pelo IPHAN, Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais recente tem-se a indicação de 
tombamento do Museu de Imagens do Inconsciente através do IRPH Instituto Rio 
Patrimônio da Humanidade. 

7.1 Tombamento: Acervo Museu de Imagens do 
Inconsciente
As principais coleções de obras de arte pertencentes ao Acervo do Museu de Im-
agens do Inconsciente tem tombamento inicialmente provisório a nível municipal 

através do Decreto nº 14.947 de 03 de julho de 1996 (DO RIO de 04/07/96) e pos-
terior têm-se o tombamento definitivo pelo IPHAN, inscrito no Livro do Tombo 
Histórico em 2005.

7.2 Indicação de Tombamento do Bem: Museu de 
Imagens do Inconsciente
O Decreto Nº 35.879 de 05 de julho de 2012 onde dispõe a cidade do Rio de Janeiro 
como Patrimônio da Humanidade, como Paisagem Cultural pelo Comitê do Pat-
rimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura, UNESCO. 

É decretada a Criação do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade o IRPH, a qual 
este tem a função em administrar o sítio reconhecido pela UNESCO como Pat-
rimônio Mundial da Humanidade.

Através deste Decreto, busca-se ampliar a proteção da paisagem carioca como 
forma de valorizar outras áreas da cidade. Para isso, foi realizado inventário entre 
2013 e 2014 no Instituto Municipal Nise da Silveira, o qual obteve interesse no 
tombamento de parte das edificações que obtinham significância arquitetônica, 
histórica e/ou cultural, dentre elas são indicadas para o tombamento: o Museu de 
Imagens do Inconsciente e o Ateliê de Modelagem, quanto o Ateliê Fernando Diniz 
tem sua indicação para ser preservado, fazendo parte da ambiência do Museu de 
Imagens do Inconsciente.

A Instituição Municipal Nise da Silveira é indicada recentemente para proteção, in-
cluindo o tombamento de algumas edificações e a preservação de alguns prédios 
significativos, com aprovação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e jun-
tamente com a gestão do IRPH. Processo continua em fase de desenvolvimento 
para a sua conclusão.
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Uma vez dado o tombamento ao bem cultural, compreende-se o reconhecimento 
do seu valor que pode ser histórico, cultural, científico, entre outras significações, 
preservando a identidade, a autenticidade do bem e garantir o respeito à memória 
e a sua conservação para ser transmitida para os que vivenciam, mas também 
permitir  como testemunho às próximas gerações.

“As obras monumentais de cada povo perduram no presente como o 
testemunho vivo... A humanidade, cada vez mais consciente da unidade 
dos valores humanos, as considera um patrimônio comum e perante 
as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por 
preservá-las, impondo a si mesma de transmiti-las na plenitude de sua 
autenticidade.” (IPHAN, Cartas Patrimoniais, Carta de Veneza, Maio de 
1964).

8. O PORQUÊ DA PRESERVAÇÃO DO MUSEU DE 
IMAGENS DO INCONSCIENTE
O Museu é um centro vivo de estudo e pesquisa. Organiza exposições, reúne um 
grupo de estudos, promove cursos e oferece campo de pesquisa aos interessa-
dos. Considerado um “Museu Vivo”, desenvolve diariamente trabalhos artísticos 
através dos clientes frequentadores dos ateliês. Estes trabalhos são compartilha-
dos e arquivados, servindo de base de estudo para acompanhamento e desen-
volvimento psíquico, por meio das imagens oriundas do inconsciente. Com mais 
de 370 mil obras em seu acervo, o museu apresenta a maior e mais diferenciada 
coleção do gênero no mundo. As Principais obras do acervo são tombadas pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o arquivo pessoal 
da sua fundadora, Nise da Silveira, possui o título do Registro Latino americano do 
Programa Memória do Mundo da UNESCO. 

Através do trabalho de Nise da Silveira, surgiram artistas como, Adelina Gomes, 
Fernando Diniz, Emygdio de Barros, Carlos Pertuis, entre outros, reconhecidos por 
críticos e intelectuais no campo das artes. Proporcionou numa grande procura e 
interesse às novas descobertas no tratamento da psique humana e na área da 

saúde mental. Incentivou na criação de Museus, Centros Culturais e instituições 
terapêuticas no Brasil e no exterior como, por exemplo, o Museu Bispo do Rosário, 
situado na Colônia Juliano Moreira no Rio de Janeiro; Centro de Estudos Nise da 
Silveira, Juiz de Fora, Minas Gerais; Espaço Nise da Silveira do Núcleo de Atenção 
Psicossocial, Recife; Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira, do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul; Associação de Convivên-
cia Estudo e Pesquisa Nise da Silveira, Salvador, Bahia; Centro de Estudos Imagens 
do Inconsciente, da Universidade do Porto, Portugal; Association Nise da Silveira - 
Images de l’Inconscient, Paris, França e o Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli, 
hoje renomeado Museattivo Claudio Costa, Genova, Itália.

9. PROPOSTAS 
A proposta de estudo para o Museu de Imagens do Inconsciente visa aplicar con-
ceitos quanto à Restauração, Preservação, Conservação, Ampliação, Reorgani-
zação e Revitalização.

Na intervenção do Bem Cultural atuar nas patologias encontradas na edificação, 
tais fatores surgem em decorrência do passar do tempo e a não prevenção do 
mesmo.

Consiste no processo de reconhecimento e valorização do Bem Cultural. Visa à 
importância da sua preservação, uma vez que este tem um importante significado 
histórico, artístico e cultural no bairro do Engenho de Dentro, além de científico, 
tornando uma referência no campo da saúde mental na cidade do Rio de Janeiro, 
repercutindo para o Brasil e na sua propagação ao mundo afora. Preservar tanto 
a arquitetura quanto a memória, a autenticidade e a identidade do Museu.

“Ela só deve ser praticada em extrema necessidade, quando todos os 
outros meios de salvaguarda tiverem fracassado.” Então a restauração 
se revela o complemento indispensável e necessário de uma 
conservação que, sem ela, não pode subsistir nem mesmo em projeto.”  
(BOITO, Camillo)
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“A sobrevivência desses testemunhos só estará assegurada se a 
necessidade de sua proteção for compreendida pela maior parte e, 
especialmente pelas gerações jovens, que por eles serão responsáveis no 
futuro.”(Declaração de Amsterdã, 1975)

É fundamental a prática de conservação preventiva, principalmente, por exemplo, 
quanto ao Acervo e a Biblioteca através de manuais normativos e estabelecendo 
controle de acesso para evitar a deterioração do bem e resultar no Restauro o que 
torna um processo mais complexo e não econômico e como contribuição para a 
integridade do Bem.

Propõe a ampliação do Museu de Imagens do Inconsciente para atender a grande 
quantidade e diversidade das obras de arte que o abriga, além da expansão dos 
ateliês, para melhor conforto e produção dos usuários. A esta nova arquitetura 
deve estar integrada à construção existente e ter sua relação com entorno.

Prevê a reorganização dos espaços de forma funcional, direcionada para quem 
trabalha no Museu quanto para quem o frequenta e vivencia do espaço.

Consiste na revitalização do sítio, o Instituto Municipal Nise da Silveira, a qual o 
Museu se insere, com a concepção de quadra aberta; não a muros e gradis in-
tegrada ao entorno. Implantar espaços ao ar livre e de áreas verdes, oferecendo 
atividades e práticas culturais, além de exposições das artes direcionadas também 
ao público externo. Considerar a paisagem natural e urbana construída. Pensar 
na acessibilidade, no acesso ao Museu, na sua permeabilidade dada tanto pelo 
pedestre quanto por meio de veículo.

Respeito à história e ao Patrimônio, resgata a identidade do bairro, mas contribui 
culturalmente para toda cidade. Importância do espírito do lugar.

“O Patrimônio Arquitetônico é um capital espiritual, cultural, econômico 
e social cujos valores são insubstituíveis.” (Declaração de Amsterdã, 
1975).

 Incentivo à Cultura, troca de informações, a socialização, estímulo à frequência do 
usuário no Museu e no Instituto Nise, a importância do uso do Bem Patrimonial, 
mas também permitir que todas as pessoas possam usufruir do espaço. 

...Adoção de uma manutenção regular e permanente, apropriada para 
assegurar a conservação dos edifícios...

  A Conferência recomenda que se mantenha uma utilização dos 
monumentos, que assegure a continuidade de sua vida;

(IPHAN, Cartas Patrimoniais, Carta de Atenas, Sociedade das Nações, 
Outubro de 1931).

Propor a Conexão, Integração e Inclusão tanto aos usuários do Museu quanto a 
comunidade local, através do diálogo entre Interior e Exterior em busca de estímu-
lo do desenvolvimento sócio cultural.

“Devem levar em conta a continuidade das realidades sociais e físicas 
existentes nas comunidades urbanas e rurais.” (Declaração de Amsterdã, 
1975).

O Patrimônio Arquitetônico europeu é constituído não somente por 
nossos monumentos mais importantes, mas também pelos conjuntos 
que constituem nossas antigas cidades e povoações tradicionais em seu 
ambiente natural e construído”. (Declaração de Amsterdã, 1975). 

Portanto, pensar e considerar o contexto paisagístico e urbano existente do entor-
no em relação ao objeto de estudo e na proposta de intervenção para o Museu de 
Imagens do Inconsciente. 

“Essa conservação integrada não exclui completamente a arquitetura 
contemporânea nos conjuntos antigos, e que ela deverá ter na 
maior conta o entorno existente, respeitar as proporções, a forma 
e a disposição dos volumes, assim como os materiais tradicionais”. 
(Declaração de Amsterdã, 1975)
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Enfim, um Museu aberto e acessível para todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo para o Museu de Imagens do Inconsciente visa a importância para a sua 
preservação como um patrimônio de elevada valor histórico, cultural e científi-
co. Para isso estabelece práticas de valorização da memória, da identidade e a 
integridade do Museu. Além disso, busca a salvaguarda do Bem para garantir as 
gerações futuras. Incentiva o uso e a apropriação do espaço como equipamento 
público e de lazer. Prevê relacionar o Bem Cultural ao contexto paisagístico do 
entorno. Respeitar o Patrimônio e proporcionar a inclusão social.

Valoriza a cultura, a arte terapêutica e o acesso ao Museu através das práticas 
culturais oferecidas tanto para o usuário interno quanto para o público exterior.

Um Museu com acesso e de uso para todos. Uma galeria a céu aberto, ultrapas-
sando os muros que o cercam e fazendo integração ao meio existente. 
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RESUMO
Na região do Campo das Vertentes em Minas Gerais, São João del-Rei, destaca-se pela 
concentração de amplo e importante acervo cultural de bens materiais e imateriais 
que remetem a história mineira. A cidade, que se desenvolveu inicialmente através da 
mineração, passando pelo ciclo industrial, e finalmente se tornou um importante polo 
comercial e turístico de Minas Gerais, possui composição urbanística e arquitetônica 
formada por diferentes estilos. Na cidade, encontramos exemplares de edificações 
em estilos entre, colonial, eclético e moderno. A grande riqueza presente na cidade 
em relação aos estilos arquitetônicos de suas edificações é algo peculiar e que chama 
a atenção, o que se contrapõe às contradições relacionadas ao que se preserva e 
ao que não se preserva na cidade. Exemplares da arquitetura eclética, em especial, 
têm se perdido em meio ao intenso crescimento e desenvolvimento da cidade, que 
prioriza a preservação de exemplares do período colonial. A falta de cuidado com 
uma parte importante da história e da memória de Minas Gerais, é algo preocupante. 
A metodologia utilizada para realizando da pesquisa foi baseada em  bibliográficas 
sobre o tema.

Palavras-chave: São João del-Rei; Patrimônio; Eclético; Colonial; Memória.
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Introdução
O presente artigo pretende discutir a questão relativa à preservação de determi-
nadas edificações relevantes ao patrimônio cultural em detrimento de outras na 
cidade de São João del-Rei (Minas Gerais). Para que esta discussão se consolide, 
inicialmente será realizado um breve histórico da cidade em análise, a título de 
contextualização. 

Serão levantados, ainda, os conceitos de preservação e patrimônio, com o ob-
jetivo de ampliar e fortalecer a análise a que este artigo se pretende. Para isto, 
a metodologia utilizada foi a de referências bibliográficas a respeito dos temas 
trabalhados. 

O entendimento de Patrimônio Histórico na atualidade abarca tanto as represen-
tações e produções materiais dos homens, quanto seus bens e produções imateri-
ais, assim como também os bens naturais com os quais convive e onde vive. Desta 
forma, a idéia de Patrimônio Histórico estende-se desde bens móveis e imóveis, 
naturais ou construídos – edifícios, cidades, objetos, monumentos, documentos, 
elementos da natureza e paisagem natural, dentre outros – à de bens imateriais e 
subjetivos como crenças, ritos, idéias, conhecimento, estruturas religiosas, sociais 
e científicas, etc. Patrimônio, portanto, são todos os elementos que, produzidos 
objetivamente ou não pelo homem, podem ser tomados como registro de uma 
época e cultura, conferindo-lhes identidade e significado.

Sob esta compreensão, as questões relacionadas ao Patrimônio Histórico, seja 
ele arquitetônico, urbanístico, artístico ou cultural, tornam-se, cada vez mais, 
temas de discussão e atenção para diferentes setores públicos e da sociedade. 
Reconhece-se a importância da história e da cultura como elementos potencial-
izadores da qualidade de vida do homem e busca-se, então, a partir disso, através 
da revisão histórica e de estudos de casos, conceitos e formas de preservação 
do patrimônio que sejam os mais adequados possíveis à manutenção de suas 

características e integridade, como também sejam promovedores da história do 
presente e do futuro.

Não há, no entanto, uma data precisa de quando a “preocupação com a proteção 
do patrimônio”, conformado pelas produções humanas e pelo meio ambiente – 
natural ou construído –, começa a nortear as decisões e produções do homem. 
Datam do início do 

século XIX, porém, as primeiras sistematizações e estudos conhecidos, voltados 
para a importância de se promover a reconstrução ou restauração de edifícios, 
objetos e conjuntos urbanos antigos, ou históricos (então destruídos pelas batal-
has da Revolução Francesa e pela sucessão de demolições buscando liberação 
de espaço urbano para construção de indústrias, desencadeadas nas grandes 
cidades européias com a Revolução Industrial), a partir dos modelos e de infor-
mações técnicas obtidas com o estudo desses próprios edifícios, ou suas ruínas.

Estudiosos e artistas como Eugène Viollet-le-duc, John Ruskin ou Willian Morris 
e o movimento Arts and Crafts, ao longo do século XIX, elaboram os primeiros 
conceitos sobre “restauração” e “preservação” de edifícios, conjuntos urbanos e 
objetos, desenvolvendo-os com o conhecimento de teorias, sistemas e técnicas 
construtivas anteriormente usadas e, no caso de Morris, também através da val-
orização e preservação de “modos” de produção e conhecimento artesanais, de 
caráter imaterial, a serem retomados na confecção de objetos de uso cotidiano, 
à época já produzidos, ainda que em pequena escala, de forma padronizada e 
industrial.

“A palavra e o assunto são modernos. Restaurar um edifício não 
é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado 
completo que pode não ter existido nunca em um dado momento.” 
(VIOLLET-LE-DUC, 2000, p. 29)

No Brasil, o Governo Federal criou em 1937 o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN) com o objetivo de preservar os bens tangíveis e in-



5494 5495

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

tangíveis do acervo patrimonial do país. Esta instituição foi criada após a propa-
gação, durante a Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1922, da importância 
da conservação do patrimônio histórico e cultural já que este cristalizaria as espe-
cificidades das diferentes culturas.

Porém, apesar da existência de órgãos de defesa e conservação dos bens patrimo-
niais no Brasil desde longa data, predominou no país uma postura política e social 
de desconsideração da importância desse patrimônio, levando ao reconhecimen-
to hoje, de que são inúmeros os casos onde a preservação de cidades, conjun-
tos ou situações específicas, aconteceu de forma indevida ou simplesmente, não 
ocorreu, destruindo assim uma parte de nossa história e identidade. 

Numa direção oposta, são muitos os casos também, principalmente no exteri-
or, onde a iniciativa de preservação possibilitou a manutenção e a permanência 
praticamente inalteradas, até nossos dias, de diferentes registros patrimoniais. 
No entanto, mesmo em casos onde a iniciativa de preservação é entendida como 
bem sucedida, podem ocorrer também efeitos negativos da preservação. Para 
Françoise Choay, em “Alegoria do patrimônio” (Choay, 2001), existem duas formas 
de vandalismo contra o patrimônio, o destruidor e o restaurador. Segundo ela, 
o primeiro ocorre quando os bens não são preservados e se perdem durante o 
tempo e o segundo, quando a preservação ocorre de forma indevida, levando a 
uma ação de restauro que promove a descaracterização dos elementos originais 
daquilo que se pretendia preservar, destituindo-o então de sentido. No entanto, 
reconhece-se atualmente que há ainda uma outra forma de destruição do pat-
rimônio, decorrente do protecionismo exagerado e acrítico, e que é muito menos 
material ou física. É aquela que leva à destruição do “sentido de se preservar o 
patrimônio” e manifesta-se de maneira muito evidente e avassaladora principal-
mente nas esferas da arquitetura, do urbanismo e do meio ambiente natural. Tal 
situação ocorre em função de leis e regras de preservação e restauro que acabam 
por impedir a realização de intervenções e mudanças em elementos do patrimô-
nio (edifícios, cidades, paisagem) que seriam necessários à sua adequação ao tem-
po presente. Gera-se com isso, um “congelamento” da história da arquitetura, da 

cidade e do lugar, condenando-os a localizarem-se significativamente apenas no 
passado e comprometendo seu entendimento e desenvolvimento sustentáveis no 
presente e para o futuro. E mais do que isso, compromete-se o próprio entendi-
mento do que é e por que se preservar o patrimônio histórico, gerando-se então, 
a citada crise de “sentido”. Qual o é sentido de se preservar o passado, o existente, 
se isso impede a construção do futuro?

SÃO JOÃO DEL-REI: Preservação e contradição
Localizada no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, São João Del Rei possui di-
versos e bem preservados edifícios de reconhecido valor histórico, isoladamente 
e em seu conjunto: exemplares de manifestações do barroco, neoclássico, ecléti-
co, art nouveau, art decò, moderno e contemporâneo. Tal variedade de estilos 
arquitetônicos ocorreu com o desenvolvimento e com a adaptação da cidade, ao 
longo dos anos, às diversas tendências construtivas e históricas da arquitetura e 
junto disso, às oscilações de demanda econômica pelas quais passou, fazendo 
de suas estruturas urbana e arquitetônica, referências históricas peculiares e de 
importante expressão no cenário arquitetônico, artístico e urbano nacionais. Por 
tal valor, reforça-se a importância de discussão e aplicação de estratégias efica-
zes de preservação, restauro e revitalização do patrimônio na cidade, a fim de 
que assegurem sempre a valorização de seu patrimônio e história, como também 
a promovam e permitam a continuidade de seu crescimento e desenvolvimento 
sustentáveis.

Os modos para preservação, recuperação e apropriação do patrimônio histórico, 
aplicados e pensados de forma a assegurar sua permanência como bem público 
significativo para a história e cultura de um povo, lugar ou sociedade, e também 
como promovedor de um desenvolvimento sustentável, estão entre as discussões 
prioritárias a qualquer ação do homem no meio em que vive. 

O interesse inicial no povoamento da região de São João Del-Rei, se deu pela de-
scoberta de ouro naquelas terras. O nome inicial do vilarejo foi, Arraial Novo Rio 
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das Mortes e se desenvolveu em torno da primeira capela, erguida em devoção à 
Nossa Senhora do Pilar, no ano de 1704. Foi no ano de 1713, que o então rei de 
Portugal Dom João V, foi homenageado com a cidade alterando seu nome para 
São João Del Rey (ÁVILA, 2018) (SÃO JOÃO DEL-REI, 2018). 

Na cidade encontramos exemplares de diferentes estilos arquitetônicos. Assim, 
de acordo com Brasileiro; Dangelo e Lemos (2012, p. 2), com mais de 300 anos de 
idade a cidade de São João Del-Rei a presença de diferentes estilos arquitetônicos 
aconteceu devido ao fato de:

 “[...] o Centro Histórico de São João del Rei, diferentemente de outras 
cidades mineradoras de Minas Gerais, deve ser compreendido como 
a expressão de um processo dinâmico. Isso porque, ao contrário das 
demais cidades mineiras do período colonial, a estagnação da riqueza 
não se deu como consequência imediata do declínio da produção 
aurífera (BRASILEIRO; DANGELO E LEMOS, 2012, p. 2).

Assim, os mesmos autores, Brasileiro, Dangelo e Lemos (2012, p. 2), descrevem os 
estilos presentes na cidade:

O colonial deve ser entendido como a produção arquitetônico que 
se refere do Ciclo do Ouro até a Independência do Brasil, em 1822. 
Posteriormente, o mesmo adaptou-se ao denominado estilo Império 
que se impõe como moda e sofisticação até 1870. Seguiu-se a ele o 
Ecletismo, profundamente ligado em uma primeira fase, mais europeia, 
com ciclo da Estrada de Ferro Oeste de Minas e posteriormente, em 
fase mais tardia que vigorou até 1930, com valores da arquitetura 
da República Velha. O protomodernismo foi a última manifestação 
do ciclo estilístico da arquitetura da cidade, estando vinculado ao 
ciclo econômico ligado ao período áureo das tecelagens sanjoanenses 
durante o Estado-Novo (1936 – 1945).

Brasileiro; Dangelo e Lemos (2012, p. 1), afirmam que a trajetória a respeito do 
histórico da arquitetura e do urbanismo da cidade aqui em análise, se encontra 
incompleta, levando em consideração que a maioria dos estudos se dedicaram a 

analisar, descrever e pesquisar “[...] os grandes monumentos tombados da cidade: 
a Matriz de Nossa Senhora do Pilar; as igrejas de São Francisco de Assis e de Nossa 
Senhora do Carmo; as pontes da Cadeia e do Rosário; os Passos da Paixão de Cris-
to e os chafarizes coloniais”. Dessa forma, percebemos como os edifícios coloniais 
têm o privilégio quando falamos em tombamento e preservação na cidade. 

Existem, hoje, em 2018, inúmeras pesquisas que tratam o patrimônio edificado da 
cidade de São João del-Rei, um deles apresenta que no Guia de Bens Tombados 
do município, datado de 2008-2010, apresenta exemplares de diferentes estilos 
arquitetônicos, tendo “[...] mostra da fase colonial, eclética, proto-moderna, in-
spirações art-decó até o encontro com o moderno” (FERREIRA MARTINS; LOPES; 
MARTINS; MENEZES, 2018, p. 2).

Tantos estilos em uma cidade nos mostram a diversidade existente, o que torna 
ainda mais importante a preservação de todos esses estilos, unidos em um Cen-
tro Histórico de importância significativa para o país. Entendemos assim, que a 
preservação de todos esses estilos arquitetônicos na cidade de São João Del-Rei 
se mostra relevante.

Segundo Ghirardello, Faria [et al.] Spisso (2008, p. 14), a preservação consiste na 
“[...] manutenção de um bem no estado físico em que se encontra e a desaceler-
ação de sua degradação, visando prolongar e salvaguardar o patrimônio cultural”. 
Assim, o ato de preservar precede o ato de conservar. A preservação se mostra 
uma ação preventiva, que protege o bem cultural de intervenções que comprome-
tam suas características e sua estrutura original. 

O que e por que preservar? Cada pessoa que compõe uma sociedade, formam 
comunidades, estas criam suas histórias, suas memórias, suas tradições e suas 
raízes entre si; o que compõem, toda a formação desse grupo de pessoas que cria 
relações de pertencimento com essa cultura da qual fazem parte. Esse sentimen-
to, somado ao perigo da destruição dos bens do passado, nos mostra a importân-
cia da preservação. Preservação, esta que abrange também os impactos ao meio 
ambiente (GHIRARDELLO, FARIA [et al.] (SPISSO, 2008):
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Cada indivíduo é parte de um todo – da sociedade e do ambiente 
onde vive – e constrói, com os demais, a história dessa sociedade, 
legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das 
intervenções no ambiente, registros capazes de propiciar a compreensão 
da história humana pelas gerações futuras. A destruição dos bens 
herdados das gerações passadas acarreta o rompimento da corrente do 
conhecimento, levando-nos a repetir incessantemente experiências já 
vividas. 

Atualmente, a importância da preservação ganha novo foco, decorrente 
da necessária consciência de diminuirmos o impacto sobre o ambiente, 
provocado pela produção de bens. A preservação e o reuso de edifícios 
e objetos contribuem para a redução de energia e matéria-prima 
necessárias para a produção de novos (GHIRARDELLO, FARIA [et al.] 
(SPISSO, 2008, p. 15). 

Dessa maneira, devem ser preservados os bens que tenham algum tipo de valor a 
uma comunidade, e que venham a “[...] contribuir para a compreensão da identi-
dade cultural da sociedade que o produziu” (GHIRARDELLO, FARIA [et al.] (SPISSO, 
2008, p.15).

Assim, não só os exemplares da arquitetura colonial da cidade de São João del-Rei 
devem ser preservados, mas também de todos os outros estilos arquitetônicos, 
tão importantes quanto, para contar sobre a história, a memória, as tradições e a 
identidade da população de São João, de Minas Gerais e do Brasil.

É essencial que fique claro que o debate aqui não aponta uma falta de consciência 
em preservação e restauração dos bens culturais encontrados na cidade, mas sim, 
a forma como a conservação é encarada e os equívocos provocados por uma visão 
limitada sobre a história do lugar. Nesse viés, percebe-se que há uma atenção 
redobrada sobre o acervo colonial e desvalorização daquele que compreende ao 
período da arquitetura eclética em diante. 

Nessa linha de raciocínio, o historiador tcheco, Max Dvorák, trabalha com con-
cepções sobre a importância da diversidade de estilos, que podem ajudar na 
compreensão da problemática da cidade de São João del-Rei debatida aqui. Em 
“Catecismo da preservação de monumentos” o autor ressaltar a todo momento o 
valor de toda e qualquer história e o dever de preservá-la. Nesse sentido, afirma 
ser falsa a ideia de um estilo legítimo, visto que a arte, por ser milenar, não deve 
ser condicionada e julgada sobre um cânone universal (DVORÁK, 2008). Posto isso, 
evidencia-se aqui que na preservação não cabe preferências de estilos e sim um 
olhar amplo que reconheça o acervo cultural e sua história. O representante da 
Escola de Viena ainda ressalta, “a questão do estilo deve ceder lugar à investigação 
do fazer social, das possibilidades de expressão da sociedade nos mais diversos 
momentos” (DVORÁK, 2008, p.13)

Portanto, para que se preserve de maneira íntegra é necessária a consciência 
de que a preservação engloba o respeito à diversidade e à pluralidade (DVORÁK, 
2008). É necessário que se assegure que as diferentes formas de manifestação, 
inclusive as do presente, possam coexistir, para que assim o patrimônio cumpra 
sua função de suporte da memória coletiva (DVORÁK, 2008).

É ainda, importante destacarmos que preservar e tombar não possuem os mes-
mos significados, e que “[...] a preservação pode existir sem o tombamento (GHI-
RARDELLO, FARIA [et al.] (SPISSO, 2008, p. 16)”. Já que o ato de tombar:

[...] o tombamento é uma imposição legal; porém, sem ele não há 
garantia real de preservação. Esta é uma importante ação a ser tomada 
para garantir a preservação definitiva do patrimônio, impedindo, 
por lei, a sua descaracterização/destruição e propiciando sua plena 
utilização (GHIRARDELLO, FARIA [et al.] (SPISSO, 2008, p. 16).

Deve-se ter o cuidado de preservar bens de todas as camadas sociais 
definidoras da história local [...] Por exemplo: deve-se lutar pra se 
preservar o casarão do antigo coronel, mas também a vila operária, 
o palacete e a pequena casa de porta e janela, a sede da câmara 
municipal, o velho armazém, a casa grande da fazenda, mas, em 
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conjunto, outras edificações que expressem a vida, o trabalho e os 
hábitos da comunidade que os criou (GHIRARDELLO, FARIA [et al.] 
(SPISSO, 2008, p. 17).

É uma noção ultrapassada e equivocada sobre preservação e 
tombamento. A importância de um bem não tem ligação direta com sua 
idade. Hoje, existem entidades de preservação da arquitetura moderna. 
Bens recentes podem ser indicados para tombamento, pos também 
estão sujeitos às descaracterizações ou demolições (GHIRARDELLO, FARIA 
[et al.] (SPISSO, 2008, p. 17).

Não entraremos em maiores detalhes a respeito do tombamento, por não ser o 
foco de nosso estudo, mas é importante pontuar que, segundo o IPHAN (2018):

A palavra tombo, significando registro, começou a ser empregada pelo 
Arquivo Nacional Português, fundado por D. Fernando, em 1375, e 
originalmente instalado em uma das torres da muralha que protegia a 
cidade de Lisboa. Com o passar do tempo, o local passou a ser chamado 
de Torre do Tombo. Ali eram guardados os livros de registros especiais 
ou livros do tombo. No Brasil, como uma deferência, o Decreto-Lei 
adotou tais expressões para que todo o bem material passível de 
acautelamento, por meio do ato administrativo do tombamento, seja 
inscrito no Livro do Tombo correspondente. 

Reconhecemos a importância do tombamento, do registro, de bens culturais 
de relevância, porém entendemos que o tombamento não é primordial para a 
preservação do patrimônio cultural. O ato de tombar exclusivamente, não impede 
que um bem seja alterado, modificado, reformado ou destruído, e sua proteção 
pode ser feita de outras formas: 

A proteção pode ser realizada por meio de inventário (previsto no at. 
216, § 1º, da Constrituição Federal/88), de registro (de bens culturais 
imateriais), de desapropriação, de vigilância e de outras formas de 
acautelamento e preservação, entre elas Ação Civil Pública, Ação 
Popular, Termo de ajustamento de Conduta”.

Segundo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG, 2018): 

Devemos preservar aqueles bens culturais impregnados de valores 
históricos, arquitetônicos, arqueológicos, paisagísticos, artísticos, 
afetivos, etnográficos e bibliográficos que contribuem para a identidade 
cultural da comunidade, proporcionando ao ser humano conhecimento 
de si mesmo e do ambiente que o cerca.

Considerações finais
 A análise aqui proposta nos faz refletir sobre a forma que a história se constrói. 
São João del-Rei, ainda que reconhecida por seu acervo colonial, possui uma 
história dinâmica que se faz por um processo constante e ininterrupto de compi-
lação de fatos. Assim, entende-se que a história da cidade é construída por uma 
série de acontecimentos que são concretizados em vários bens culturais e que 
não devem ser desconsiderados. A desvalorização desses bens acarreta numa 
quebra de sentido temporal e histórico. 

Nessa perspectiva, Françoise Choay diz: “arquiteturas e espaços não devem ser 
fixados por uma ideia de conservação intransigente, mas sim manter sua dinâmi-
ca”(CHOAY, 2006, p.16). O fato de se preservar somente os bens da época colonial, 
acarreta uma ideia falsa de que a história de São João del-Rei é preenchida apenas 
por esse espaço de tempo. 

Nessa perspectiva, a cidade é condicionada a um sentimento nostálgico pouco 
saudável, uma vez que desconecta passado, presente e futuro. A história sem suas 
projeções passadas e futuras perde sua função e o acervo cultural, como material-
ização da história, perde seu sentido. O que se deve compreender nessa análise é 
que São João del-Rei transcende a história do período colonial e que a valorização 
da arquitetura posterior à esse período é fundamental para compreender a po-
tencialidade histórica da cidade. 
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Existe uma idéia de que preservar o patrimônio e a paisagem urbana da área tom-
bada é construir “em estilo colonial” (sendo que, numa abordagem erudita da ar-
quitetura, sua história e sistematização, “Colonial” não pode ser considerado uma 
categoria arquitetônica e sim um conjunto de edificações, de diferentes categorias, 
ou estilos – maneirista, barroco, rococó, etc-, construídos no “Período Colonial” do 
Brasil, ou seja, até 1808. Outras manifestações, de diferentes estilos então, para 
alguns representantes (predominantemente) da legislação e órgãos legisladores 
da cidade, profissionais da área de arquitetura e urbanismo e historiadores e en-
tusiastas, são desconsiderados. “Porque a boa arquitetura de um determinado 
período vai sempre bem com a de qualquer período anterior - o que não combina 
com coisa nenhuma é falta de arquitetura” (LÚCIO COSTA, 1987)

Na preservação do patrimônio histórico de São João del-Rei existem dois órgãos 
atuantes, o IPHAN e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural 
(CMPPC). Os dois órgãos atuam no tombamento de edificações e na análise de 
modificações em região protegida por tombamento e entorno. O IPHAN age efe-
tivamente desde a década de 80, porém só teve seu próprio escritório técnico em 
2007.

“Já viemos de um passado negativo: aconteceram várias demolições na 
área tombada e não tinha ninguém para punir. Perdemos muita coisa 
naqueles tempos, mas houve reconstruções que não engessaram São 
João no estilo colonial”, (MÁRIO FERRARI, ex-arquiteto responsável do 
IPHAN)

O CMPPC foi criado em 1998 e a delimitação do Centro Histórico foi realizada em 
2000. O conselho atua em parceria com o IPHAN e fiscaliza reformas e novas con-
struções na área preservada e entorno. Apesar da existência desses dois órgãos 
de fiscalização a cidade de São João del-Rei não conta com uma lei de uso e ocu-
pação do solo e apesar de possuir um plano diretor este não é colocado em práti-
ca. Logo a área não delimitada pelo perímetro de patrimônio fica desprotegida. 

A pesquisa desenvolvida mostra grandes diferenças de posturas e ações frente ao 
Patrimônio construído no cotejamento entre legislação e práticas cotidianas real-
izadas em São João Del Rei com o mesmo em outras cidades e países. Enquanto 
fora de São João Del Rei (e região), as práticas predominantes demonstram que 
“patrimônio histórico” é entendido como um bem coletivo que registra e relata no 
presente, saberes, práticas e cultura de época passada, não devendo ser tomado 
como conceito e elemento inerte e de congelamento da história, muito menos 
como referência ou regra formal ou estilística para edifícios e legislações urbanas 
e de proteção, em São João Del Rei, o que se pratica e legisla promove o cer-
ceamento da dinâmica de crescimento e mutação das cidades contemporâneas, 
a repetição e o pastiche, o congelamento acrítico de formas e sistemas de con-
strução sob o argumento não embasado de preservação. Intervenções e con-
struções em áreas históricas devem considerar que cidade e história são dinâmi-
cas, mutantes, renováveis. 
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RESUMO
O presente artigo objetiva relatar as discussões da ideia de modesto no âmbito da 
Conservação da Arquitetura Moderna do Rio de Janeiro apresentadas no 8º Seminário 
DOCOMOMO Brasil (2009) e no IV Seminário DOCOMOMO Rio (2017). Pretende-se 
ampliar, neste caso, a abrangência das abordagens que se apoia nas definições 
de manifestações arquitetônicas modestas contidas na literatura especializada de 
conservação de áreas urbanas, sobretudo nos conceitos de “arquitetura menor”, 
segundo Gustavo Giovannoni (1931), modest works of the past da Carta de Veneza 
(1964) e group of lesser buildings do Manifesto de Amsterdã (Carta Europeia do 
Patrimônio Arquitetônico, 1975), entre outros.

Em 2009, na primeira referência ao modesto moderno carioca foram abordadas duas 
iniciativas de proteção (2002 e 2004, respectivamente) que delimitaram um universo 
de 61 edificações de tipologias variadas, das quais 12 foram tombadas em nível 
municipal. Na segunda discussão, em 2017, a partir de uma amostragem definida 
aleatoriamente, incluiu-se mais quatro casos com potencial de proteção. Objetiva-se, 
agora, ampliar os domínios do conjunto protegido, por meio do aprimoramento das 
bases conceituais citadas de 2009 e 2017, das sugestões de indicações de novos casos 
e, acolhendo as observações propiciadas por este evento, submeter nova proposta de 
proteção com as chancelas do DOCOMOMO Rio e do ICOMOS Brasil junto aos órgãos 
de tutela do patrimônio cultural da Cidade do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Arquitetura modesta; Conservação; Rio de 
Janeiro.
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QUESTÕES DA CONSERVAÇÃO DA ARQUITETURA 
MODERNA CARIOCA

1 – Revendo valores
No âmbito da trajetória da conservação de bens culturais, Gustavo Giovannoni 
é apontado como sendo um dos primeiros estudiosos a destacar o papel das ar-
quiteturas ditas modestas – chamadas por ele de “arquitetura menor” – na for-
mação da paisagem urbana de áreas protegidas e com potencial de salvaguarda[1]. 
Suas contribuições foram elaboradas no início do século XX e se tornaram essen-
ciais para a construção do conceito de “ambiente”, entendido como contexto no 
qual se insere o monumento e que é conformado pela “arquitetura menor que tem 
valor enquanto parte de um agrupamento” (Cabral, 2013, p. 35). 

A fala de Giovannoni foi proferida na Conferência Internacional de Especialistas 
para o Estudo dos Problemas Relacionados com a Proteção e Conservação de 
Monumentos de Arte e História, realizada em Atenas em 1931. O texto final pro-
duzido a partir do encontro que ficou conhecido como Carta de Atenas e, por se 
tratar de uma síntese, deixou de citar muitas das discussões de cunho urbanístico, 
em prol do tema central da conservação e do restauro. As ideias de Giovannoni, 
bem como os debates ocorridos na primeira conferência se consolidariam no Se-
gundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históri-
cos realizado em 1964, em Veneza, cujo documento resultante recomendou, em 
seu artigo 1º, a ampliação da noção de monumento histórico.

A Carta de Veneza consolidou uma noção mais abrangente da visão de excep-
cionalidade, que passou a ser definida não apenas pela “criação arquitetônica 
isolada”, mas também pelo “sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma 
civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento 
histórico”. Deste modo, as obras definidas como “modestas” e os conjuntos ar-

[1]  Cf. ZUCONI (1997); CHOAY (2001).

quitetônicos passaram a ser reconhecidos como testemunhos importantes para a 
compreensão do processo de evolução das cidades. Por sua vez, o entendimento 
da obra arquitetônica, isoladamente ou em conjunto, como produto da atividade 
humana conduziu à conjugação das componentes estéticas e históricas, possibil-
itando relacioná-las a um tempo e a um lugar (Brandi,[1963]1995, p.15). 

Na direção da revisão dos conceitos de avaliação do valor cultural da arquitetura, 
ocorrida a partir dos anos 1960, destacaram-se também, dentre outros, os tra-
balhos de Aldo Rossi (Arquitetura da Cidade, 1966), G. Cannigia e G. L. Maffei (Let-
tura Dell`edilizia di base, 1979) que identificaram nos conjuntos arquitetônicos 
compostos por obras não monumentais presentes em bairros históricos, impor-
tante valor documental e paisagístico. Rossi (1966) destacou o método histórico, 
como meio fundamental de percepção do fenômeno urbano, sob dois aspectos 
básicos: o primeiro diz respeito ao entendimento da cidade como um todo, como 
fato material, artefato, cuja construção ocorreu ao longo do tempo e do tempo 
conserva os vestígios, mesmo que de modo descontínuo, incorporando o papel 
de texto dessa história. G. Cannigia e G. L. Maffei (1979) identificaram uma dif-
erença entre a “arquitetura” (oficial) e “edificação” (vernacular), destacando que 
as paisagens das “(...) nossas cidades não estão condicionadas às poucas obras 
aceitas como ‘arquitetura’, mas sim às muitíssimas condenadas ao anonimato da 
‘edificação’”. Importante também considerar as paradigmáticas contribuições de 
Jane Jacobs (1961) e de Brian Anson (1981) na consolidação deste novo olhar in-
clusivo dos ambientes construídos tradicionais e diversificados na conservação de 
edificações e de áreas urbanas.

A contribuição destas importantes referencias individuais foi fundamental para a 
criação de legislações específicas de conservação de áreas urbanas. Que se con-
stituíram, na realidade, em instrumentos de proteção que valorizam o conjunto 
constituído pela diversidade de tipologias arquitetônicas relativamente íntegras e 
distribuídas em diferentes categorias de significação ambiental (de notáveis méri-
tos, contextuais, de composição de ambiência e assim por diante). A maioria delas 
formadas por arquiteturas ditas “menores” e/ou modestas, conforme definições 
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de algumas delas. A primeira foi a holandesa, de 1961. Entretanto, as mais recon-
hecidas na literatura especializada do tema são os Secteurs Sauvegardés franceses 
(1962) e as Conservation Areas britânicas (1967). Que serviram de base para im-
plantação de experiências similares no mundo inclusive os casos brasileiros cita-
dos adiante.

Essas obras ditas “modestas” marcam o cotidiano de comunidades urbanas, mui-
tas vezes, unicamente pela sua morfologia, considerando-se o fato de que, nem 
sempre, é a sua destinação original que confere a essas obras a significação de 
monumentos e, sim, nossos significados atuais a elas atribuídos. A Carta de Vene-
za consolidou uma nova postura conceitual acerca do monumento cultural, incor-
porando, de forma definitiva, o monumento não-intencional[2] no rol de objetos 
passíveis de ações de conservação. No entanto, a década seguinte é ainda um mo-
mento de transição. O predomínio da noção de “valor excepcional” está presente 
na organização da Convenção do Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1972, e na 
estruturação de um comitê responsável por elaborar os critérios para a inscrição 
dos bens na lista do Patrimônio Mundial.

Apesar das recomendações dos documentos internacionais recentes, o foco nas 
“obras monumentais” persistia, ficando nítido, com a publicação do Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, em 1977 (cu-
jos princípios se dividiam em duas grandes categorias – cultural e natural), que 
a noção de “valor universal excepcional” estava profundamente vinculada aos 
aspectos materiais. Naquele momento, para que fossem inscritos, os “sítios cul-
turais” deveriam atender ao “teste de autenticidade”, sendo descartados os exem-
plos que não se inseriam em uma perspectiva de valor ajustada aos padrões euro-

[2]  O monumento não-intencional opõe-se ao monumento intencional definido 
por Riegl (1984, p. 43) como sendo a “criação humana erguida para fins e propósitos 
específicos” que busca perpetuar na “memória de futuras gerações, atos ou eventos 
humanos”. Em outras palavras, enquanto o monumento seria uma criação deliberada, 
pensada a priori; o monumento histórico seria constituído a posteriori (Choay, 2001, 
p.25).

peus. Ao mesmo tempo, no Encontro de Amsterdã – que resultou na Declaração 
e no Manifesto de Amsterdã (1975) - concluiu-se que “os conjuntos, mesmo que 
não disponham de edificações excepcionais, podem oferecer uma qualidade de 
atmosfera produzida por obras de arte diversas e articuladas”.

A partir da década de 1980 surgiram críticas a uma visão eminentemente ociden-
tal e os questionamentos de que as diversas culturas, regiões e manifestações sig-
nificativas da civilização humana não se faziam representar de modo equilibrado, 
na Lista do Patrimônio Mundial. Em 1992, entre os sinais das mudanças que es-
tariam por vir, se pode citar a inclusão da categoria de paisagem cultural na Lista 
do Patrimônio Mundial – ampliando os limites de interpretação do “valor universal 
excepcional” –, e a adesão do Japão à Convenção – estimulando as reflexões sobre 
a vinculação da autenticidade a aspectos predominantemente materiais. O marco 
definitivo se daria com o encontro organizado pela UNESCO, ICCROM e ICOMOS, e 
realizado em Nara, no Japão, em 1994. A conferência voltou-se à discussão sobre 
a noção de autenticidade e sua aplicação nas práticas de conservação frente à 
diversidade do patrimônio cultural mundial.

No Brasil, foram observados os reflexos da expansão do conceito de patrimônio 
cultural arquitetônico consolidado pela Carta de Veneza (1964), e nas experiências 
de proteção de áreas urbanas citadas acima, a partir da década de 1970, espe-
cialmente nas legislações municipais de algumas cidades, especialmente Curitiba, 
em 1971 – com o estabelecimento dos chamados “Setores Históricos Tradicionais” 
– e Rio de Janeiro, com as experiências do Projeto Corredor Cultural (1979-1987) 
propondo a proteção e a conservação de mais de mil obras contextuais rema-
nescentes da Área Central da Cidade e do Projeto SAGAS e a proteção de cente-
nas de exemplares da mesma tipologia, nos bairros da Saúde, Gamboa, Santo 
Cristo e parte do Centro (1983-1988). No tocante ao Projeto SAGAS observou-se 
que a proteção decorrente criou as bases conceituais do primeiro instrumento de 
proteção urbana da legislação carioca, inicialmente denominado Área de Proteção 
Ambiental (1988) e, mais tarde, consolidado pelo primeiro Plano Diretor decenal 
da Cidade (1992) como Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), aplicável 
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à toda a cidade. A APAC, como instrumento de proteção urbana, tem por objetivo 
principal inserir áreas urbanas no processo de construção da cidade, por meio da 
adoção de outros graus de proteção além do tombamento, compatibilização da 
proteção às contribuições contemporâneas, respeitando-se aspectos relaciona-
dos à ambiência característica dos bairros protegidos; e pelo estabelecimento de 
usos e de ocupações adequados às estruturas físicas protegidas.

Nos dias atuais, parece ainda bastante apropriado e atual lembrar o conceito de 
Giovannoni de que o patrimônio urbano só poderá ser conservado se for bem 
integrado à vida contemporânea, isto é, com destinações compatíveis com suas 
morfologias e dimensões. Isto, por sua vez, só será possível a partir de investi-
gação aprofundada que possa revelar a natureza do bem cultural e dos valores 
presentes (arquitetônicos, urbanísticos, artísticos, paisagísticos, tectônicos, for-
mais, sociais, culturais, entre outros). 

2 – Arquitetura Moderna Carioca: um olhar além do 
censo comum
As legislações federal, estadual e municipal que promoveram o tombamento do 
patrimônio cultural do Rio de Janeiro notabilizaram-se por um longo tempo pela 
valorização categórica de bens portadores de notáveis méritos artísticos e históri-
cos. O universo das edificações tombadas da cidade evidencia este critério de ex-
cepcionalidade com predomínio de casos mais “belos” e “antigos” (notadamente 
do período colonial e parte do Século XIX) até meados da década de 1980. No caso 
das APACs, implantadas a partir desta ocasião, esta visão de monumentalidade 
foi relativizada, viabilizando proteções mais abrangentes que transcenderam os 
parâmetros tradicionais clássicos citados acima incluindo, entre outros aspectos, 
questões afetivas e a qualidade de vida dos bairros em evidência. Observa-se ain-
da, nas APACs, que a proteção de edificações compreendidas como modernistas 
e que se enquadrariam no conceito de arquitetura modesta discutido na primeira 
parte deste trabalho, no que tange a revisão do esplendido, do notável, é pon-
tual e minoritária. Ressalta-se neste quesito que nenhum grupamento de casos 

modernistas que particularize alguma área da cidade foi ainda reconhecido pela 
política de proteção da cidade.

Cabe destacar que a proteção da Arquitetura Moderna no Brasil, evidenciando-se 
o caso do Rio de Janeiro, é fato relativamente recente e que possui lacunas rela-
cionadas aos casos periféricos que se excetuam às manifestações arquitetônicas 
consideradas extraordinárias. Exceto pelo Palácio Capanema, tombado em nível 
federal, em 1948, a maioria dos exemplares arquitetônicos de maior destaque de-
sta corrente estilística, teve suas proteções estabelecidas a partir dos anos 1980. O 
prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), protegido em nível federal, em 
1984, o Conjunto Residencial Mendes de Moraes (Pedregulho), nos níveis estadual 
e municipal, em 1986 e 2011, respectivamente, dentre outros, documentam parte 
da trajetória da absorção dos princípios racionalistas pelos arquitetos da cidade, 
apontando para a necessidade do aprofundamento dos estudos sobre essa cor-
rente arquitetônica de uma maneira mais abrangente. Sobre o tema, cabe citar as 
relevantes contribuições dos estudos realizados por Alfredo Britto, Alberto Xavier, 
Ana Luiza Nobre (1981 e 1991) e de Jorge Czajkowski (2000) que registraram obras 
modernas de notáveis méritos estilísticos e também de valores intermediários 
construídas na cidade, no século passado.

Estes avanços motivaram também a criação do Docomomo Brasil em 1992 reba-
tendo aqui os objetivos da seção internacional fundada em 1988. Ambos buscam 
inventariar, analisar, propor políticas de proteção e de conservação desta rele-
vante categoria de manifestações arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas que 
atualmente encontra-se relativamente reconhecida no universo de bens culturais 
no âmbito mundial.

No evento do Docomomo Brasil de 2009 foi apresentada pela primeira vez a pre-
sente discussão da revisão dos parâmetros de proteção da Arquitetura Moderna 
da Cidade do Rio de Janeiro (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009). Relatou-se nesta oc-
asião que, em 2002, ocorreu a ideia de propor a proteção de obras modernistas 
construídas na cidade do Rio de Janeiro, no período 1940-1960, não contempladas 
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pelas políticas de salvaguarda nacional, regional e local do patrimônio cultural. De-
sta forma, submeteu-se à apreciação do Conselho Municipal de Proteção do Pat-
rimônio Cultura da Cidade do Rio de Janeiro (CMPC) uma listagem com 50 imóveis, 
projetados por diversos arquitetos engajados no movimento e atuantes na cidade, 
tais como, Paulo Antunes, Jorge Ferreira, Olavo Reidig de Campos, Marcelo Fragelli, 
Jorge Machado Moreira, Irmãos Roberto (Marcelo, Milton e Maurício), Jacques Pi-
lon, Francisco Bolonha, Firmino Saldanha, Álvaro Vital Brasil, Carlos Leão, dentre 
outros. Completavam a lista obras pouco valorizadas pelos paradigmáticos Afonso 
Eduardo Reidy e Lúcio Costa (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009, pp. 14-17). A intenção 
da proposta[3] era suscitar debates e discussões conceituais no órgão colegiado 
municipal acerca da questão da proteção abrangente e diversificada da Arquitetu-
ra Moderna Carioca (Figura 01).

Em 2004, uma segunda recomendação de tombamento foi formulada tendo como 
base a relação anteriormente encaminhada (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009, pp. 
17-18). Esta nova indicação foi definida no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura/PROARQ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro.  A partir de discussões do corpo docente e discente 
do referido Programa, a listagem inicial foi acrescida de 11 edificações seguindo os 
mesmos critérios da proposição inicial.[4] Um abaixo-assinado contendo a adesão 
de sete professores e 14 alunos da área de História e Preservação do Patrimônio 
Cultural do PROARQ foi enviado, em julho de 2004, às instâncias de proteção fed-
eral, estadual e municipal (Figura 02). Nele solicitou-se o tombamento das 61 edifi-
cações contidas nas listagens de 2002 e 2004. Entretanto, a solicitação foi indeferi-
da pelos Governos Federal e Estadual por conta da persistência de critérios de 
proteção elitistas e excludentes que desconsideram manifestações arquitetônicas 

[3]  Elaborada e encaminha pelo arquiteto Cláudio Antonio S. Lima Carlos, na época, 
Diretor do Departamento de Projetos e Restauração do Departamento Geral de 
Patrimônio Cultural (DGPC).
[4]  - Pelo arquiteto Julio Sampaio, à época bolsista Recém-Doutor do CNPq lotado 
neste Programa.

intermediárias listadas na literatura de conservação como menores, modestas, 
contextuais, intermediárias, lesser buildings etc.

Figura 01. Listagem de 2002. Pronto Atendimento Médico (PAM). Avenida Venezuela, Centro. 

Projeto de autoria de Firmino Saldanha. Fonte: http://sisejufe.org.br/wprs/2014/07/sisejufe-

contrata-equipe-de-pericia-para-avaliar-estado-das-passarelas-do-foro-da-venezuela/

Apenas a Prefeitura deu andamento ao processo, o qual foi analisado pelo Con-
selho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural/CMPC, recebendo finalmente 
parecer favorável parcialmente que se restringiu a apenas doze edificações das 
duas listagens. Mesmo neste caso, ainda observou-se uma avaliação seletiva, con-
forme observado no caput do Decreto N° 26.712/2006 (do tombamento), no qual 
é justificada “a necessidade de uma legislação para a salvaguarda de exemplares 
representativos do patrimônio cultural e arquitetônico do Movimento Moderno 
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na Cidade do Rio de Janeiro”. Em 2008, o CMPC indicou o tombamento definitivo 
de somente nove edificações (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009, p. 18).

Figura 02. Listagem de 2004. Edifício Herm Stoltz. Avenida Presidente Vargas, 409, Centro. Projeto 

de autoria de Raphael Rebechi. Fonte: http://wikimapia.org/993180/pt/Edif%C3%ADcio-Herm-

Stoltz-Eletrobr%C3%A1s

Observou-se que algumas das edificações indicadas para tombamento, a partir de 
2002, estavam sendo irreversivelmente descaracterizadas ou mesmo demolidas. 
Dentre elas, destacaram-se:

• demolição do prédio das antigas Oficinas Gastal, de autoria do arquiteto Paulo 
Antunes, demolido em 2002 para a construção da alça de acesso da Avenida 
Brasil à Linha Vermelha;

• severas descaracterizações ocorridas no Pavilhão de São Cristóvão, de autoria 
de Sérgio Bernardes, ocorridas em 2002 (ano de seu falecimento), para abri-
gar a Feira Nordestina;

• reformas gerais e modernização do Hospital do Andaraí - projeto de Firmino 
Saldanha (1955) - ocorridas em 2009;

• e as significativas descaracterizações sofridas pelo prédio que abrigou o Ter-
minal Rodoviário Mariano Procópio (antiga rodoviária da cidade), localizado 
na Praça Mauá, sem autoria identificada, justificadas pela adaptação do novo 
uso de “Escola do Olhar”, integrada ao Museu de Arte do Rio (MAR).[5]

As destruições citadas, e outras que provavelmente acontecerão, poderiam ter 
sido evitadas caso os pedidos de tombamentos apresentados se consumassem. 
Observou-se que, mesmo com a revisão dos critérios de proteção, anteriormente 
citada, ainda persistem decisões seletivas adotadas na política de proteção do Rio. 
Como nas omissões dos governos federal e estadual através das suas instituições 
de assessoria de conservação do patrimônio cultural (conselhos e órgãos de tu-
tela de bens protegidos). E, também, no caso da prefeitura quando esta acolheu 

[5]  - Esta edificação, segundo Czajkowski (2000, p.47), foi construída em 1929 e se 
tratava de um exemplar típico do “(...) primeiro momento do modernismo carioca.” A 
intervenção nela realizada desprezou o caráter histórico-documental de testemunhos 
do uso original do prédio do antigo terminal. (LIMA CARLOS, 2016, p. 115 e 116)
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parcialmente a proposta de tombamento encaminhada em 2004 e promulgada 
em 2006 e 2008.

Esta lacuna seria preenchida a partir do enquadramento das citadas edificações 
não protegidas no conceito de modesto/contextual presente na literatura de con-
servação, conforme aqui apresentado. Entretanto, convém destacar que a modés-
tia dessas arquiteturas é relativa, a partir do momento que, de acordo com as 
referências concernentes, elas possuem importantes atributos que estruturam o 
contexto da diversidade cultural da cidade do Rio de Janeiro, tais como, qualidade 
compositiva, aspectos estilísticos e funções que ainda desempenham. São modes-
tas, mas nem tanto, conforme o título do trabalho apresentado no citado evento 
de 2009.

No Quarto Seminário do Docomomo Rio em 2017 o trabalho de 2009 foi revisto 
e ampliado (SAMPAIO; LIMA CARLOS; e GONÇALVES, Cristiane, 2017). A continui-
dade dos estudos revelou novos exemplares arquitetônicos que documentam a 
absorção da arquitetura moderna pelos arquitetos da cidade. Dentre eles, podem 
ser citados:

• Prédio do Asilo São Luis. Rua General Gurjão, 533, Caju. Projeto de autoria de 
Paulo Camargo e Almeida.

• Prédio do Liceu de Artes e Ofícios, Rua Frederico Silva, 86, Centro. Projeto de 
autoria de Enéas Silva.

• Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 Andaraí (Figura 
03); e

• Casa na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú, sem autoria e data identificadas.

Figura 03. Listagem de 2017. Primeira Igreja Batista do Andaraí, na Rua Leopoldo. Foto: Claudio 

Lima Carlos, 2016.

Nas discussões da apresentação do trabalho neste evento de 2017 (que não acon-
teceram em 2009) foi reafirmada a necessidade de se rever os parâmetros adota-
dos pela política de proteção do patrimônio edificado da Cidade do Rio de Janeiro. 
Sugeriu-se o envolvimento do Docomomo Rio no processo de ampliação do in-
ventário arquitetônico das listas de 2002 e de 2004 seguindo os mesmos critérios 
descritos em ambos os artigos de 2009 e de 2017. Desta forma, excetuando-se os 
casos irreversivelmente descaracterizados e demolidos, a lista encaminhada ao 
CMPC, em 2004, acrescida dos casos indicados em 2017, ainda é válida e pode ser 
aumentada com novos exemplares acima citados e por outros, frutos de futuros 
inventários complementares. Portanto, propõe-se um novo encaminhamento de 
tombamento com a chancela do Docomomo Rio e do ICOMOS Brasil a partir da 
listagem atualizada[6] que se encontra no Anexo deste trabalho.

[6]  A partir das informações obtidas na página da Prefeitura do Rio. Disponível em 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados>, acessado em 01 de novembro de 
2017.
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ANEXO - Listagem atualizada da nova proposta de tombamento 

Edifício-Sede da Polícia Municipal. Rua do Resende, 92, Centro. Projeto de autoria 
de Affonso Eduardo Reidy.

Edifício-Sede do Instituto de Previdência do Estado (IPERJ). Avenida Presidente Var-
gas, 670, Centro. Projeto de autoria de Affonso Eduardo Reidy.

Residência do Arquiteto Álvaro Vital Brasil. Rua almirante Alexandrino, 3.179, San-
ta Teresa. Projeto de autoria de Álvaro Vital Brasil.

Edifício Jardim Amazonas. Rua Anita Garibaldi, 25, Copacabana. Projeto de autoria 
de Álvaro Vital Brasil.

Edifício Jardim Amazonas e Jardim Santa Clara. Rua Santa Clara, 372, Copacabana. 
Projeto de autoria de Álvaro Vital Brasil.

Residência Francisca de Azevedo Leão. Rua Alegrete, 38, Laranjeiras. Projeto de 
autoria de Carlos Leão.

Edifício Mississipi. Rua Aires Saldanha, 16, Copacabana. Projeto de autoria de 
Firmino Saldanha.

Edifício Missoury. Rua Constante Ramos, 67, Copacabana. Projeto de autoria de 
Firmino Saldanha.

Conjunto Habitacional dos Marítimos. Rua da América, 81, Gamboa. Projeto de 
autoria de Firmino Saldanha.

Edifício Arapehy. Rua Anita Garibaldi, 5, Copacabana. Projeto de autoria de Firmi-
no Saldanha (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado 
pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).

Pronto Atendimento Médico (PAM). Avenida Venezuela, Centro. Projeto de autoria 
de Firmino Saldanha.

Hospital dos Marítimos. Rua Leopoldo, 280, Andaraí. Projeto de autoria de Firmino 
Saldanha (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado pelo 
Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).

Conjunto Habitacional em Vila Isabel (Edifício Divisa). Rua Barão do Bom Retiro, 
1.661, Vila Isabel.  Projeto de autoria de Francisco Bolonha.

Escola Municipal Joseph Bloch. Rua Álvaro Macedo, 77, Parada de Lucas. Projeto 
de autoria de Francisco Bolonha.

Edifício Morro de Santo Antônio. Rua do Lavradio, 106, Centro. Projeto de autoria 
de Irmãos Roberto.

Senai - Construção Civil. Praça da Natividade Saldanha, 19, Benfica. Projeto de au-
toria de Irmãos Roberto (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se 
tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).

Edifício de Apartamentos. Rua Sambaíba, 166, Leblon. Projeto de autoria de 
Irmãos Roberto.

Edifício Seguradoras. Rua Senador Dantas, 74, Centro. Projeto de autoria de Irmãos 
Roberto (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado pelo 
Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).

Edifício Angel Ramirez. Rua República do Peru, 72, Copacabana. Projeto de autoria 
de Irmãos Roberto.

Edifício Finúsia e Dona Fátima. Avenida Barata Ribeiro, 283, Copacabana. Projeto 
de autoria de Irmãos Roberto.
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Edifício Edson Passos. Avenida Rio Branco, 124, Centro. Projeto de autoria de 
Jacques Pilon.

Edifícios Maison de France. Avenida Presidente Antônio Carlos, 58, Centro. Projeto 
de autoria de Jacques Pilon.

Edifícios Chopin, Prelúdio, Balada e Barcarola. Avenida Atlântica, 1.782, Lido, Co-
pacabana. Projeto de autoria de Jacques Pilon.

Colégio Pedro II. Campo de São Cristóvão, 177, São Cristóvão. Projeto de autoria 
de Jorge Ferreira.

Edifício Cepas. Rua Benjamim Batista, 180, Jardim Botânico. Projeto de autoria de 
Jorge Machado Moreira.

Residência Argemiro Hungria Machado. Avenida Visconde de Albuquerque, 466, 
Leblon. Projeto de autoria de Lúcio Costa (a obra paisagística de autoria de Rober-
to Burle Marx, encontra-se tombada pelo Decreto Municipal n° 30.936, de 04 de 
agosto de 2009).

Edifício-Sede do Banco Aliança. Praça Pio X, 99, Centro. Projeto de autoria de Lúcio 
Costa.

Sede Social do Jockey Club do Brasil. Avenida Nilo Peçanha, 501, Centro. Projeto 
de autoria de Lúcio Costa (a obra paisagística de autoria de Roberto Burle Marx, 
encontra-se tombada pelo Decreto Municipal n° 30.936, de 04 de agosto de 2009).

Posto de Puericultura. Estrada da Boa Vista, 190, Alto da Boa Vista. Projeto de au-
toria de Marcelo Accioly Fragelli.

Maternidade Arnaldo de Moraes. Rua Frederico Pamplona, 32, Copacabana. Proje-
to de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.

Residência do Arquiteto Paulo Antunes Ribeiro. Rua Tenente Arantes Filho, 99, 
Gávea. Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.

Residência Abgail Seabra de Paula Buarque. Rua Almirante Alexandrino, 5, Santa 
Teresa. Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.

Edifício residencial. Avenida Delfim Moreira, 1.212, Leblon. Projeto de autoria de 
Paulo Camargo e Almeida.

Residência Jadir de Souza. Avenida Visconde de Albuquerque, 1.165, Leblon. Pro-
jeto de autoria de Sérgio Bernardes.

Edifício Justus Wallerstein. Avenida Atlântica, 3.958, Copacabana. Projeto de auto-
ria de Sérgio Bernardes.

Pavilhão de Exposições. Campo de São Cristóvão s/nº, São Cristóvão. Projeto de 
autoria de Sérgio Bernardes.

Edifício multifamiliar. Rua Cândido Gaffré, 189, Urca. Projeto de autoria de Stelio 
Alves de Souza.

Escola Municipal Cícero Pena. Avenida Atlântica, 1.976, Copacabana. Projeto de 
autoria de Francisco Bolonha.

Edifício Avenida Central. Avenida Rio Branco, 156, Centro. Projeto de autoria de 
Henrique Mindlin.

Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ. Ilha do Fundão. Projeto de autoria 
de Jorge Machado Moreira. (a obra paisagística e os painéis de azulejo ambos de 
autoria de Roberto Burle Marx, encontram-se tombados pelo Decreto Municipal 
n° 30.936, de 04 de agosto de 2009).
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Escola Nacional de Engenharia. Ilha do Fundão. Projeto de autoria de Jorge Mach-
ado Moreira.

Edifício MMM Roberto. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1.267, Copaca-
bana. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.

Edifício Valparaíso. Avenida Almirante Barroso, 54, Centro. Projeto de autoria de 
Irmãos Roberto.

Plínio Catanhede. Avenida Almirante Barroso, 78, Centro. Projeto de autoria de 
Irmãos Roberto.

Edifício João M. Magalhães. Rua Voluntários da Pátria, 127, Botafogo. Projeto de 
autoria de Irmãos Roberto.

Edifício Herm. Stoltz. Avenida Presidente Vargas, 409, Centro. Projeto de autoria 
de Raphael Rebechi.

Pavilhão da Febre Amarela da Fundação Oswaldo Cruz. Avenida Brasil, 4.365, Man-
guinhos.  Projeto de autoria de Roberto Nadalutti.

Prédio do Asilo São Luis. Rua General Gurjão, 533, Caju. Projetado de autoria ar-
quiteto Paulo Camargo e Almeida.

Prédio do Liceu de Artes e Ofícios, Rua Frederico Silva, 86, Centro. Projeto de au-
toria de Enéas Silva.

Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 Andaraí.

Residência na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú.
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PROJETO PIGMENTOS: 
UM CAMINHO PARA A 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
NA PRESERVAÇÃO 
DAS CASAS DO SETOR 
CENTRAL DE GOIÂNIA.
BARROS, RENATA L. (1); CAIXETA, ELINE M. M. P. (2); FURTADO, 
R.T. (3)

1. Universidade Federal de Goiás (UFG). Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade.
Rua Santarém, nº 774, Edifício Gran Amazônia, apartamento 501, Setor Parque Amazônia, 
Goiânia, Goiás 
renata_lima_barros@hotmail.com

2. Universidade Federal de Goiás (UFG)
Rua A 11, Q. 2A, L. 2, Jardins Atenas. Goiânia, Goiás
emmpcaixeta@gmail.com

3. Universidade Federal de Goiás (UFG)
Rua P -13 A, nº 30, Setor dos funcionários
emmpcaixeta@gmail.com

RESUMO
O presente artigo propõe uma reflexão sobre a relevância da educação patrimonial 
para a preservação do Patrimônio Cultural. A exemplo da cidade de Goiânia, pode-
se observar o descaso com seus bens culturais materiais principalmente no Setor 
Central, que ainda abriga diversas edificações residenciais das décadas de 1930 e 
1940, erguidas nos primeiros anos de existência da capital. Esses bens configuram-
se como rica herança, exemplares de grande valor como registro de sua história. No 
entanto, eles vêm aos poucos sendo demolidos, vítimas da especulação imobiliária 
e da desvalorização da sociedade em relação aos mesmos. Acredita-se que o 
desenvolvimento de um trabalho de educação patrimonial na cidade possa promover 
a conscientização da população a respeito da importância desse patrimônio e 
assim garantir sua salvaguarda. Sob esse viés, este artigo pretende apresentar uma 
perspectiva para o desenvolvimento de ações de educação patrimonial em Goiânia, 
a partir do estudo de caso do Projeto Pigmentos, uma plataforma nas redes sociais 
que divulga imagens e informações de edifícios de Goiânia, o qual vem apresentando 
respostas positivas da população. Esse projeto, apesar de não ter sido estruturado 
inicialmente como ação de educação patrimonial, é um primeiro passo no sentido da 
sensibilização da sociedade goianiense para com seu patrimônio edificado.

Palavras-chave: Goiânia; Cidade e Memória; Educação Patrimonial; Residências 
Históricas; Projeto Pigmentos. 
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1. INTRODUÇÃO
Cuidar da manutenção do patrimônio cultural edificado é um grande desafio. É co-
mum observamos inúmeros imóveis de valor patrimonial sendo demolidos para 
darem lugar às novas construções. Na cidade de Goiânia pode-se observar o des-
caso com seus bens culturais materiais, principalmente no Setor Central, que ain-
da abriga diversas edificações residenciais das décadas de 1930 e 1940, erguidas 
nos primeiros anos de existência da capital.

Esse patrimônio deveria ser reconhecido como um acervo de grande importância, 
valorizado e preservado como símbolo dos acontecimentos e fases da história de 
Goiânia, porém, infelizmente, vem se perdendo ao longo dos anos e pouco tem 
sido feito em prol de sua manutenção. 

Nos últimos anos, foram frequentes as notícias a respeito de casas históricas sen-
do demolidas e depredadas. No dia 27 de junho de 2013, a manchete do jornal O 
Popular dizia: “Casa histórica é demolida no Centro”.  Segundo a reportagem:

 Foi demolida na manhã desta quinta-feira (27) uma das poucas casas 
com estilo art decó que restaram em Goiânia. O imóvel, que foi erguido 
durante o início da ocupação de Goiânia e era a antiga residência da 
colunista e estilista Daura Sabino, falecida em 2011 (RODRIGES, 2013).

Três dias depois, o jornal O Popular publica nova manchete: “Mais uma casa antiga 
é demolida em Goiânia”:

O sobrado, em estilo moderno, provavelmente construído entre as 
décadas de 60 e 70, virou entulho na manhã de ontem. Localizado na 
esquina das Ruas 16 e 29, ele estava desocupado há bastante tempo, 
segundo vizinhos, e vinha sendo frequentado por usuários de drogas 
(BORGES, 2017).

Essa vem sendo a realidade deste patrimônio nos últimos anos. Assim, o Setor 
Central, inicialmente dotado de quadras preenchidas por casas-tipo, neocoloniais, 
decó, modernistas, vem a cada dia aumentando sua concentração de estaciona-
mentos, deixando clara a falta de valorização e reconhecimento social deste acer-
vo.

Identifica-se, ainda, um grande caminho a percorrer em prol da valorização desse 
patrimônio não só por parte da população, como também gestores públicos e 
entidades de preservação. 

Em sua dissertação, publicada em 2013, que trata a respeito do patrimônio resi-
dencial de Goiânia, Ana Amélia Moura levantou uma importante questão: o fato 
do tombamento decretado nos anos 2000 pelo IPHAN – abarcando 19 bens iso-
lados, o traçado inicial projetado por Atílio Correia Lima e o núcleo pioneiro da 
antiga cidade de Campininha, atual Setor Campinas– ter sido omisso em relação 
à arquitetura residencial do período e nem sequer haver considerado a existência 
das casas-tipo. (MOURA, 2011, pag. 04).

De lá para cá, alguns esforços foram empreendidos pelo IPHAN e pelo Ministério 
Público de Goiás, em parceria com as Universidades locais, a Prefeitura e o Estado, 
no sentido de alinhavar pesquisas e gerar um conhecimento mais sistematizado 
sobre o patrimônio goianiense e buscar alternativas para sua proteção. 

Em 2010, foi criado pelo IPHAN o Grupo de Trabalho denominado “Acautelamento 
da Arquitetura Modernista”, com o objetivo de identificar os bens de interesse de 
natureza modernista existentes na capital. Participaram desse GT a Universidade 
Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás e a Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás.  Entre 2013 e 2014, a 7ª Promotoria de Justiça do Ministério 
Público do Estado de Goiás criou um Grupo de Trabalho, cujo objetivo era a elab-
oração de uma lista de bens privados a serem indicados para proteção ou acau-
telamento. Participaram desse GT o IPHAN-GO, a Superintendência de Patrimônio 
Histórico e Artístico Estadual e a Divisão Municipal de Requalificação Urbana e 
Patrimônio, da Prefeitura Municipal. Em 2015, o IPHAN e a Universidade Federal 
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de Goiás firmam um acordo de cooperação técnica[1] com o objetivo de ampliar o 
inventário do patrimônio arquitetônico moderno em Goiânia. Dentro desse acor-
do, iniciou-se o trabalho de inventário de residências nos setores Central, Sul e 
Oeste, nesse caso já abarcando outras linguagens além da modernista; trabalho 
esse que culminou com a realização de uma oficina de capacitação denominada 
“Inventários de Arquitetura Moderna”, promovida pela Faculdade de Artes Visuais 
de UFG em parceria com o IPHAN, regional Goiás. 

Mas foi apenas no ano de 2016 que ocorreu uma ação mais efetiva em prol da 
preservação deste patrimônio. O Núcleo de Defesa do Meio Ambiente do Ministério 
Público do Estado de Goiás viabilizou a realização do inventário de residências lo-
calizadas no Setor Central, Setor Sul e entorno, e que compõem o acervo de bens 
arquitetônicos de Goiânia, construídos entre as décadas de 1930 e 1970; trabalho 
realizado em parceria entre o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), em acordo de cooperação 
técnica. 

O referido trabalho identificou, mapeou e catalogou cerca de 339 residências con-
sideradas de importante valor para a história da cidade, das quais dois terços es-
tão localizadas no Setor Central. Ele demonstrou ser um grande passo em relação 
ao reconhecimento do valor deste patrimônio, não só por parte dos órgãos do 
governo, mas também por parte da população. Sua publicação em jornais e meios 
eletrônicos no ano de 2017, como no jornal O Popular e no Portal UFG, em Ferreira 

[1]  O Acordo de Cooperação Técnica ACT no 001/2015, firmado entre o IPHAN e a 
UFG e publicado em Diário oficial no12, em 19/10/2015, tem como projeto âncora a 
pesquisa “Reconstruindo Documentações: narrativas e caminhos do projeto moderno 
em Goiânia”, coordenado pela Professora Eline Caixeta, representante da UFG nesse 
acordo. No IPHAN, coube a servidora, arquiteta Dafne Mendonça, o acompanhamento 
dos trabalhos desenvolvidos pela equipe técnica da UFG.

(2017)[2] e Veiga (2017)[3], contribuíram para voltar o olhar da sociedade a respeito 
de sua importância.  

Iniciativas como esta ratificam o quanto é importante o trabalho de estudo e apre-
sentação deste acervo para a sociedade. A partir do momento que a comunidade 
goianiense passar a interagir de maneira mais afetiva com esses bens, passará a 
compreender e reconhecer sua importância. 

Nesse viés, considera-se que o desenvolvimento de um trabalho de Educação Pat-
rimonial, pode contribuir para o desenvolvimento da necessária conscientização 
cultural da população. Afinal, este tipo de ação trabalha na promoção do conhec-
imento, reconhecimento e apropriação do patrimônio cultural, buscando o forta-
lecimento dos sentimentos de identidade cultural e cidadania, podendo assim, ter 
grande efeito em prol da valorização das residências históricas.

Até então, ainda não foi realizado nenhum projeto de educação patrimonial volta-
do especificamente para as residências de valor histórico do Setor Central. Porém, 
pode-se apresentar o Projeto Pigmentos, plataforma nas redes sociais que divulga 
imagens e informações de edifícios de Goiânia, como exemplo a ser estudado com 
a intenção de traçar perspectivas para futuras propostas de educação patrimonial 
das residências do Setor Central. Apesar de não possuir essa finalidade específi-
ca, o projeto mostra-se como um primeiro passo no sentido da sensibilização da 
população local.  Deste modo, acredita-se que o estudo e análise das respostas 
recebidas pelo projeto, pode demonstrar um ‘caminho’ para um bem-sucedido 
projeto de educação patrimonial.

[2]  FERREIRA, Clenon. A cidade que hábito: inventário mapeia casas históricas de 

Goiânia. O Popular. 09 abr. 2017. Disponível em: < https://www.opopular.com.br/editorias/

magazine/a-cidade-que-habito-invent%C3%A1rio-mapeia-casas-hist%C3%B3ricas-de-

goi%C3%A2nia-1.1254657>. Acesso em: 30 nov. 2017.

[3]  VEIGA, Patrícia. Pesquisa da UFG faz inventário da arquitetura moderna de Goiânia. Portal 

UFG. 22 mar. 2017. Disponível em: < https://www.ufg.br/n/95647-pesquisa-da-ufg-faz-inventario-

da-arquitetura-moderna-de-goiania/ >. Acesso em: 05 dez. 2017.
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2. A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E A PRESERVAÇÃO DAS 
RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL
As residências do Setor Central configuram-se como importante acervo histórico 
e arquitetônico para a cidade de Goiânia, pois elas marcam o início de sua for-
mação. As casas-tipo, por exemplo, foram as primeiras residências edificadas na 
cidade. Elas foram erguidas para abrigar os funcionários públicos que trabalha-
vam na construção da nova capital.

Figura 1 e 2 – Construção de casas-tipo na cidade de Goiânia. Fonte – SEPLANH (Gerência de 

Documentação, cartografia e topografia da secretaria de planejamento urbano e habitação).

Ainda é possível encontrar alguns exemplares desta tipologia, além de outras 
linguagens arquitetônicas típicas da época de construção da cidade, como as 
residências neocoloniais e ecléticas, edificadas naquele momento para abrigar 
famílias de alto poder aquisitivo que demonstravam insatisfação com os modelos 
das casas-tipo e almejavam residências com maior sofisticação; ou casas no estilo 
art decó, construídas para acompanhar a tendência expressa nos edifícios repre-
sentativos da nova capital moderna; e alguns exemplares de casas modernistas, 
construídas a partir da década de 1950 no intuito de introduzir uma nova lingua-
gem mais afeta às vanguardas construtivas modernas.

No entanto, tais residências vêm aos poucos sendo demolidas, vítimas da espec-
ulação imobiliária e desvalorização da sociedade. As regiões inicialmente planeja-
das por Attílio Correa Lima para possuírem uma ambiência residencial, com ruas 
arborizadas, lotes ocupados por casas ajardinadas e com muros baixos, foram 
substituídas por ruas comerciais com uma grande quantidade de estacionamen-
tos e edifícios voltados para o comércio. As poucas residências ainda existentes 
possuem muros altos e seus jardins frontais foram cimentados para abrigarem 
suas garagens. 

Caminhando pelo Centro e observamos casas históricas abandonas, depredadas 
e completamente descaracterizadas. Somente um olhar curioso consegue per-
ceber uma qualidade arquitetônica nestas edificações, que ficam escondidas em 
meio a grande quantidade de propagandas, totens, muros e pichações. 

A implementação de ações educativas que visem a valorização e a apropriação 
do patrimônio residencial goianiense certamente impulsionará a criação de uma 
consciência histórico-cultural e um sentimento de identidade por parte da comu-
nidade, indispensáveis para a preservação desse acervo. Pois essas atividades for-
talecem a memória, a coletividade e a cidadania, importantes elos no trabalho de 
ressignificação desse patrimônio.

A cartilha de Educação Patrimonial publicada pelo IPHAN em 2014, explica que 
a ela coloca-se como um processo educacional que busca levar o conhecimento 
a respeito do Patrimônio Cultural para a sociedade, servindo como instrumento 
de conscientização da importância dos bens e heranças culturais. Florêncio et al 
(2015, pág. 20) diz que esse processo deve ser encarado como um recurso para 
a valorização da diversidade cultural e para o fortalecimento da identidade local, 
fazendo o uso de diferentes estratégias construídas coletivamente.

A partir do momento que a comunidade passar a interagir de maneira mais efe-
tiva com seus bens, compreendendo sua importância e reconhecendo-os como 
elementos de sua identidade, passará a valorizá-los. Tal como o defendido por 
diversos autores, Castro (2005, pág. 03) diz: “Para que ocorra a valorização do 
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patrimônio é necessário que haja primeiramente o seu (re) conhecimento, sendo 
a Educação Patrimonial importante para tornar possível esse processo”.

Deste modo, o desenvolvimento de um trabalho de educação patrimonial na 
cidade de Goiânia poderá promover a conscientização da população a respeito 
da importância desse patrimônio e assim garantir sua salvaguarda, colocando a 
própria sociedade como agente de fiscalização e proteção. 

Considerando que a “interação ativa” do cidadão com o patrimônio é um dos mei-
os para o desenvolvimento de sua reconhecimento e valorização, encontrar ambi-
entes onde informações sobre esse patrimônio sejam facilmente disponibilizados, 
já oportunizaria um contato mais próximo com a população e a construção de 
estratégias coletivas de proteção.

3. PROJETO PIGMENTOS: UM OLHAR SOBRE A CIDADE
O Projeto Pigmentos iniciou-se como uma motivação individual na tentativa de 
incentivar a valorização patrimonial e organizar uma paleta de cores para “falar” 
sobre Goiânia tendo como foco os edifícios icônicos da cidade. Sua proposta era 
de redescoberta do olhar sobre a cidade, por meio da mudança da percepção 
cotidiana de sua atmosfera. As imagens foram divulgadas em redes sociais e obti-
veram respostas muito positivas dos usuários que as visualizaram, inclusive com 
sugestões de alguns locais os quais gostariam de ver exibidos nas imagens, seja 
por afeição pessoal ou por considerar de elevada importância para o coletivo. Esse 
retorno em direção à educação patrimonial não era o pretendido com o projeto, 
mas sugeriu possibilidades nessa direção. 

Entende-se que o indivíduo agrega valor aquilo que desperta afetividade, reconhe-
cimento, desejo, pertencimento e sentimento de relevância para o coletivo. Segun-
do Funari (2006, pág. 09): “o patrimônio individual depende de nós, que decidimos 
o que nos interessa”. A eleição do que é patrimônio é uma opção individual que 
se relaciona aos interesses políticos, culturais e econômicos, e o patrimônio co-

letivo depende das reflexões que a própria comunidade realiza para determinar 
os interesses comuns a todos, ou seja, uma construção imagética e memorial de 
relações entre a região e seus habitantes, carregada de significados tanto individ-
uais como coletivos. 

O objetivo do Projeto Pigmentos dirigiu-se para o deslocamento da posição que 
o patrimônio construído de Goiânia ocupa como elemento passivo – “monumen-
tos” desvinculados do cotidiano das pessoas e camuflados em meio à paisagem 
urbana – para uma posição ativa, de visibilidade; que provoque a memória do 
indivíduo, no sentido de buscar os edifícios e os elementos urbanos em suas lem-
branças: onde o viu e por que ele desencadeou apreço. 

A proposta consiste em editar fotografias de edifícios elementos urbanos de 
caráter singular ou monumental, que já possuem um discurso oficial de preser-
vação (exemplo do Grande Hotel e Teatro Goiânia), ou que apresentam uma iden-
tidade visual marcante ou peculiar (como é o caso da Funerária Phoenix, que mi-
metiza a arquitetura islâmica), ou que já fazem parte do discurso popular e/ou da 
paisagem urbana (tal qual a estrutura predial de forma cilíndrica inacabada na 
Avenida Araguaia e as vendas de pequi no Setor Central).

A edição dessas imagens objetiva assemelhá-las a ilustrações, com característi-
cas de figuras colecionáveis, evocando os princípios de Lynch (1997, pág. 9 e 11) 
de “identidade”, - definido como “a identificação de um objeto, o que implica sua 
diferenciação de outras coisas, seu reconhecimento como entidade separável” - 
e de “imaginabilidade” - “característica, num objeto físico, que lhe confere uma 
alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado”. A 
edição digital destaca o elemento da paisagem urbana, isolando-o e evidenciando 
a atmosfera por ele criada a partir de sua paleta de cores, tendo em mente que as 
cores exercem influência na percepção que temos do meio. 

O processo de produção dessas imagens varia de acordo com o elemento de-
stacado. No caso dos edifícios mais horizontalizados, como o Grande Hotel e o Ly-
ceu de Goiânia, foram feitas diversas colagens com fotos frontais para se alcançar 
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uma perspectiva frontal, dificilmente capturada por uma única foto, essa técnica 
também possibilita eliminar elementos urbanos indesejáveis, tais como postes, 
placas e anúncios. 

No caso dos edifícios que já possuem um caráter monumental e alto nível de leg-
ibilidade, foram realizadas colagens de fotos que o destacassem como um todo, 
buscando mostrar sua volumetria através de fotos das fachadas frontal e lateral, 
como o caso do Teatro Goiânia, pelo seu posicionamento – com a possibilidade 
de grandes afastamentos para visualização –, foram utilizadas duas fotos para de-
stacar as fachadas consideradas como principais na visualização do edifício. Em 
se tratando da remoção de intervenções como grafites e pichações, buscou-se 
considerar a relevância da intervenção e se a intenção da imagem seria destacar o 
edifício em seu caráter original ou seu caráter adquirido. 

O resultado foram imagens ícones da cidade de Goiânia, de fácil percepção e 
reconhecimento, conforme o conceito de “legibilidade” de Lynch (1997, pág. 03): 
“Facilidade com que cada uma das partes [da cidade] pode ser reconhecida e or-
ganizada em um padrão coerente”. O que gerou resultados positivos no sentido 
de aguçar a percepção desses edifícios no meio urbano por parte das pessoas, 
apesar de representar uma realidade utópica:

Um ambiente urbano belo e aprazível constitui uma singularidade, ou, 
como diriam alguns, uma impossibilidade. Nenhuma cidade norte-
americana maior que um vilarejo é consistente em termos de beleza, 
ainda que algumas delas contenham um certo número de fragmentos 
agradáveis. (...). Mas [os norte-americanos] praticamente não tem 
consciência do valor potencial de entornos harmoniosos, de um mundo 
que talvez só tenham relanceado de passagem, como turistas ou 
viajantes ocasionais (LYNCH, 1997, pág. 03).

O perfil do projeto nas redes sociais permitiu o recebimento de feedback dos 
indivíduos que tiveram contato com as imagens. Dentre as respostas recebidas, 
houveram pedidos de mais informações sobre os edifícios, questionamentos so-
bre como conseguir as imagens em forma de quadros decorativos, pedidos de que 

se fizesse imagens de determinados edifícios com os quais as pessoas se identifi-
cavam, depoimentos de pessoas que notaram o quanto não percebiam edifícios 
pelos quais passavam em frente cotidianamente e que, a partir das imagens di-
vulgadas pelo projeto, passaram a tentar observar mais a cidade. Muitas pessoas 
passaram inclusive a enviar fotos dos edifícios que estavam representados nas 
imagens divulgadas, além de enviarem fotos de edifícios com os quais elas com-
partilhavam alguma afetividade ou reconhecimento para que aparecessem nas 
redes sociais.

Explorando o Projeto Pigmentos e levando a discussão especificamente para o 
patrimônio residencial de Goiânia, é perceptível uma maior quantidade de res-
postas relacionadas às imagens de residências com características que despertam 
a memória afetiva, seja em relação à algum elemento especifico da casa, ou por 
alguma experiência ocorrida próxima a ela, ou ainda por ela se relacionar ao ar-
quétipo de casa ao qual se está habituado. Varandas, sacadas singelas, telhados 
de telha cerâmica com inclinações mais elevadas, esquadrias marcadas por vol-
umes destacados ou estruturas metálicas de proteção, formas arredondadas com 
alusão ao streamline, cores pastéis são algumas características das imagens de 
residências que mais se destacaram no projeto. Isso nos leva a crer que, o desper-
tar de desejos nostálgicos, com ilustrações de tons pastéis, emanam tranquilidade 
e fazem referência a um arquétipo de casa que beira ao idealismo. Das residên-
cias apresentadas na rede social, destacam-se: a casa localizada na rua 06, nº443, 
Setor Central; a Casa de Bariani Ortêncio, na Praça Cívica; a residência localizada 
na rua 10, nº333, Setor Central.
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Figura 3 - Casa na rua 10, nº333, Setor Central. Autor – Rodolpho Furtado.

Figura 4 - Casa Bariani Ortencio, Rua 82, nº565, Setor Central. Autor - Rodolpho Furtado.

Associados ao reconhecimento do local, os elementos que se destacam trabalham 
em conjunto na tentativa de gerar essa decisão individual do que é patrimônio. Le-
vando em consideração que a valorização desses elementos é definida pelo cole-

tivo, podemos supor que esse tipo de avaliação também determina os interesses 
comuns a todos, ou seja, a noção de patrimônio coletivo.

Dessa forma entendemos que o patrimônio só permanece ativo através de tra-
balhos de síntese da memória, que nos dão a oportunidade de revivê-lo a partir do 
momento em que o indivíduo passa a compartilhar suas experiências, tornando 
com isso a memória “viva” (ALBERTI, 2004, pág. 196). 

A educação patrimonial visa promover uma mudança na maneira de relacionar-se 
com o bem cultural através da sensibilização, acerca da importância do reconheci-
mento, da valorização e da conservação do patrimônio. Por esse motivo, ela exige 
a busca por um aprimoramento nas formas de repassar para o público leigo, as 
informações técnicas. Por seu poder de síntese e comunicação visual, o Projeto 
Pigmentos apresenta uma possibilidade de aproximação entre o conhecimento 
técnico e acadêmico, acerca do valor do patrimônio em questão, e o público leigo, 
que é cativado por imagens que carregam os princípios de identidade, legibilidade 
e imaginabilidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A cidade de Goiânia, apesar de jovem, possui significativos edifícios históricos. Em 
entrevista ao jornal Opção, o arquiteto Renato Rocha chamou atenção para o valor 
cultural do Centro de nossa cidade, afirmando que ele é o símbolo cultural goian-
iense: “Se mostrarmos, por exemplo, a foto do Setor Bueno para alguém de fora, 
ela certamente não saberá de que cidade se trata. Porém se mostrarmos a Praça 
Cívica, é bastante provável que a pessoa reconheça Goiânia” (CARREIRO, 2017)[4]. 
Como foi aqui apontado, o Setor Central pode ser considerado um marco cultural 
não só pela Praça Cívica, mas por seu importante acervo de residências históricas.

Infelizmente, em Goiânia as pessoas ainda não valorizam e, nem ao menos, con-
hecem esse patrimônio. Como dito por Argan (1996, pág. 14): o objeto “é uma 

[4] 
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obra de arte apenas na medida em que a consciência que recebe a julga como tal”. 
O que demonstra ser preciso o goianiense conhecer esse patrimônio, para que 
passe reconhecê-lo e, naturalmente, valorizá-lo e preservá-lo. 

É nesse sentido, que os trabalhos de Educação Patrimonial podem proporcionar 
grande contribuição para a valorização desses bens, uma vez que proporcionam 
o contato da população com sua cultura, envolvendo-a com a gestão de seu pat-
rimônio. Por meio de ações educativas, a população passa a conhecê-lo, a ter con-
tato e interessar-se por ele. 

Contudo, a educação patrimonial é uma área, que no Brasil, carece de incentivos 
e que precisa ser mais amplamente explorada. Ainda é necessário que ela seja 
afirmada como um instrumento de valorização e salvaguarda dos bens culturais. 

O Projeto Pigmentos, aqui exposto, torna-se mais um exemplo de ações acessíveis 
e de fácil compreensão, cujos resultados são bastante afirmativos por sua capaci-
dade de alcançar pessoas de vários segmentos, de forma espontânea e rápida, e 
gerar um interesse genuíno sobre o patrimônio local. Ele promove o contato dire-
to e fácil com a sociedade e permite uma resposta ativa de sua parte.

Através de trabalhos como esse, a comunidade goianiense poderá não apenas 
ter acesso a mais informações sobre seu patrimônio e sua história, mas também 
–e principalmente– ter voz ativa no processo de reconhecimento desses bens. Ini-
ciativas como essa possuem grande potencial de contribuição para a valorização 
e preservação do patrimônio cultural edificado, se interligadas a outras ações de 
educação patrimonial e enriquecidas com as práticas e teorias existentes. 

Como primeiro passo, o Projeto Pigmentos surge como ação que abre caminho 
para outras propostas de educação patrimonial, direcionadas a públicos e bens 
mais específicos, na forma de álbuns de figurinha, oficinas de maquetes de do-
bradura, palavras cruzadas ou cartilhas. Propostas que podem ser os passos se-
guintes no sentido de completar o processo de reconhecimento e a preservação 
patrimônio local. Processo necessário para desencadear discussões e ações que 

que garantem a salvaguarda dessas casas, tão singelas, mas ao mesmo tempo tão 
potentes como imagens e tão cativantes como bem material, contribuindo e atu-
ando como um elemento capaz de ajudar a recuperar a memória e a identidade 
de Goiânia.
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RESUMO
A tarefa de classificação do patrimônio histórico encontra, por vezes, grandes 
dificuldades. Muitos acontecimentos ou objetos trazem uma indeterminação material 
ou temporal. A necessidade de cruzar diferentes dados torna-se um obstáculo se a 
distancia do tempo fizer com que eles sejam ambíguos ou incoerentes. Este artigo 
procura trabalhar alguns aspectos ontológicos da Geomorfologia e do Patrimônio 
quando associados a espaços que carecem de uma definição física pré-estabelecida. 
Espaços que possuem uma delimitação clara como uma rua, ou casa são facilmente 
classificados nas ontologias de representação. Contudo, quando se caminha para 
entidades de natureza imaterial, como acontece na Geomorfologia e no Patrimônio, 
a definição de espaço carece de um refinamento filosófico e metodológico. Para 
esta análise, o presente artigo revisita alguns aspectos ontológicos aplicados na 
Geomorfologia que possibilitam a definição e classificação de formas de relevo. A 
partir destes aspectos referenciais, discutem-se aspectos ontológicos em espaços 
patrimoniais. Será analisado um estudo de caso realizado através do CRMgeo, uma 
ontologia de representação que articula dados espaciais de duas outras ontologias, o 
CIDOC CRM e a GeoSPARQL. As atuais condutas patrimoniais advogam que a relação 
intrínseca existente entre valores materiais e imateriais é válida para qualquer objeto 
ou processo histórico. Esta relação de dependência ou coexistência é vista neste 
artigo como um viés comum para as duas ontologias. Desafios desta ordem exigem 
uma equipe multidisciplinar relacionada às disciplinas do patrimônio histórico, como 
a arquitetura, arqueologia, história, biologia, geologia, entre outras, capazes de dar 
suporte à validação destas ontologias no meio científico.

Palavras-chave: ontologia; espaço; geomorfologia; patrimônio.
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“Se são tantas Minas, porém, e contudo uma, 
será o que a determina, então, apenas uma atmosfera, 
sendo o mineiro o homem em estado minasgerais?”

Guimarães Rosa, 1957.

Introdução 
A tarefa de classificação do patrimônio histórico encontra, por vezes, grandes difi-
culdades. Muitos acontecimentos ou objetos trazem uma indeterminação materi-
al ou temporal. A necessidade de cruzar diferentes dados torna-se um obstáculo 
se a distancia do tempo fizer com que eles sejam ambíguos ou incoerentes. Este 
artigo procura trabalhar alguns aspectos ontológicos da Geomorfologia e do Pat-
rimônio quando associados a espaços que carecem de uma definição física pré-es-
tabelecida. 

No campo da Filosofia, Ontologia é uma disciplina fundamental dentro da metafísi-
ca focada no estudo da realidade. O termo tem sido usado desde o século XVIII, 
por filósofos alemães para estudos referentes à existência, qualidade, quantidade, 
verdade e falsidade. Outros usos também foram feitos, mas também todos fo-
cados em quais categorias de coisas podem existir (ALMEIDA, 2013). Aqui o im-
portante termo categoria tem referência fundamental nas teorias da filosofia de 
Aristóteles, século IV a.C.. Diferentes noções de categoria também foram trabalha-
das por outros filósofos como Kant, Hartmann, Windelband, etc.. Para este arti-
go, não será aprofundada estas definições. Importante ressaltar que ontologias 
com “o” minúsculo, são então as ferramentas de classifixação, enquanto Ontologia 
com “O” maiúsculo é o ramo da ciência que se propõe a fazer um inventário da 
realidade. Deste modo, através da Ontologia são definidas ontologias de classifi-
cação usadas em muitos recursos de classificação mais recentes. Elas são vistas 
como boas alternativas, em se tratando da classificação, documentação, registro 
e recuperação da informação representada. Porém, como toda ferramenta, tam-
bém tem possui potencialidades e deficiências que a equipe de profissionais que 
a modela deve estar ciente.

Espaços que possuem uma delimitação clara como uma rua, ou casa são facilmente 
classificados nas ontologias de representação. Contudo, quando se caminha para 
entidades de natureza imaterial, como normalmente acontece na Geomorfolo-
gia e no Patrimônio, a definição de espaço carece de um refinamento filosófico e 
metodológico. Somente após este aprofundamento de conceitos é possível uma 
classificação. 

Para esta análise, o presente artigo revisita alguns aspectos ontológicos aplicados 
na Geomorfologia que possibilitam a definição e classificação de formas de rele-
vo. A partir destes aspectos referenciais, discutem-se aspectos ontológicos em es-
paços patrimoniais. Será analisado um estudo de caso realizado através do CRM-
geo, uma ontologia de representação que articula dados espaciais e temporais de 
duas outras ontologias, o CIDOC CRM (International Commitee for documentation 
- Conceptual Reference Model) e a GeoSPARQL (Geographic Query Language for RDF 
Data).  

As atuais condutas patrimoniais advogam que a relação intrínseca existente entre 
valores materiais e imateriais é válida para qualquer objeto ou processo histórico. 
Esta relação de dependência ou coexistência é vista neste artigo como um viés 
comum para as disciplinas da Geomorfologia e do Patrimônio. Desafios desta or-
dem exigem uma equipe multidisciplinar relacionada às disciplinas do patrimônio 
histórico, como a arquitetura, arqueologia, história, biologia, geologia, entre out-
ras, capazes de dar suporte à validação destas ontologias no meio científico.

O estudo está organizado em duas etapas. Em um primeiro momento, serão 
revistos alguns conceitos ontológicos aplicados na Geomorfologia que possibili-
tam a definição e classificação de muitas formas de relevo. Em muitos casos esta 
definição não é tão simples. Para espaços e tempos flexíveis a classificação requer 
conceitos mais apurados. A partir dos conceitos referenciais colocados no artigo 
Do Mountains Exist ? Towards an Ontology of Landforms, de Smith e Mark (2003), 
para a Geomorfologia, será discutido alguns conceitos ontológicos em espaços 
patrimoniais. Será analisado um estudo de caso realizado através da ontologia 
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CRMgeo, ontologia criada para alcançar um refinamento espacial e temporal at-
ravés da articulação de dados espaciais de duas outras ontologias, o CIDOC CRM 
e a GeoSPARQL. Nesta etapa, a referência será o artigo CRMgeo: Linking the CIDOC 
CRM to GeoSPARQL through a Spatiotemporal Refinement, de Martin Doerr e Gerald 
Hiebel. Após estas análises apresentamos considerações e possibilidades. 

Conceitos da ontologia na Geomorfologia 
Smith e Mark  (2003)  lançam uma pergunta que a princípio poderia ser consid-
erada banal ou de fácil resposta. As montanhas existem? Oque parece óbvio para 
uma percepção humana comum, adquire outros parâmetros se pautada em con-
ceitos ontológicos. Montanhas certamente existem no pensamento e ação do sen-
so comum do ser humano, mas não existem de modo suficiente se consideradas 
em um sistema de classificação, como acontece ao definirmos outros objetos de 
nosso cotidiano, como uma cadeira ou um gato (SMITH; MARK, 2003). Entre uma 
cadeira Barcelona e o monte Everest existem conceitos ontológicos que os tornam 
existencialmente distintos. 

Em um primeiro momento, parece possível vê-los ou percebê-los de forma similar, 
podendo mesmo nomeá-los e referenciá-los cognitivamente em qualquer parte 
do planeta. Mesmo para os menos entendidos em desing, a cadeira Barcelona al-
cançará um definição básica de cadeira. Aparentemente, espera-se que o mesmo 
aconteça para a definição de uma montanha. Contudo, sabe-se que este conceito 
pode variar de uma cultura para outra, de modo que, o que é chamado de berg na 
Alemanha pode não coincidir com a mesma definição de mountain na Inglaterra 
(SMITH; MARK, 2003).

Objetos, como gatos e cadeiras, são estudados na ciência cognitiva e se dividem 
em duas categorias: organismos, produtos de seleção natural; e  artefatos, produ-
tos de um desenho deliberado. Um organismo, como por exemplo, um gato, enr-
roscado em um artefato, como por exemplo, um novelo de linha, nunca irá perder 
ou misturar seus limites (Figura 1). Normalmente, instâncias de organismos e ar-

tefatos são objetos ou coisas, todos possuindo limites claros. Ou seja, limites bem 
determinados, que se destacam e definem completamente o objeto em relação a 
seus vizinhos e o ambiente que o contém (SMITH; MARK, 2003). Os tipos naturais 
como cachorro e gato são delimitados um dos outros por uma longa história de 
seleção e evolução natural. Os tipos artificiais, como mesa e cadeira, também são 
separados um dos outros de maneira semelhante pelas funções distintas com 
as quais foram associadas pelas pessoas que as construíram. As montanhas não 
satisfazem a esta condição, uma vez que os limites entre a montanha e o ar aci-
ma das suas encostas superiores podem ser determinados, mas à medida que 
avançamos para o pé da montanha, nenhum limite pode ser percebido (SMITH; 
MARK, 2003). Esta dificuldade de delimitação é percebida também na maioria das 
formas de relevo. Não há limites precisos entre uma serra e uma cordilheira ou 
entre uma planície e uma plataforma continental. De forma análoga, vale também 
para outros elementos da natureza. Rios ou lagos têm suas margens alteradas 
devido a diversos fatores como as alterações pluviométricas sanzonais. Oceanos 
sofrem continuamente alterações com as marés o que influencia também na de-
limitação fixa dos próprios continentes. Matas ou florestas normalmente sofrem 
uma transição gradual de vegetação em suas bordas. 

Figura 1 – À esquerda: Organismo-gato e artefato-novelo. À direita: Tipos de relevo. Fonte:(MELO, 

2016).
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Mas esta dificuldade de delimitação poderia fazer com que a maioria das formas 
de relevo não fosse considerada existente dentro de certos conceitos ontológicos? 
Contudo, a partir do conceito inicial de Ontologia como um ramo da Filosofia que 
estuda os constituintes da realidade (SMITNH; MARK, 2003), onde entende-se um 
inventário da realidade, a pergunta inicial pode ser melhor expressa. Existem en-
tidades como exemplos individuais de um determinado tipo ou categoria mon-
tanha? A qual categoria montanhas pertencem?

Para ajudar a responder a esta pergunta,  recorre-se a algumas definições do an-
tropólogo Robin Horton: teoria primária é a parte referente ao senso comum en-
contrada em todas as culturas e em todos os seres humanos; e teorias secundárias 
ou construtivas são coleções de crenças, sejam elas populares ou científicas, en-
contradas em configurações sociais particulares, podendo mudar em diferentes 
culturas (SMITH; MARK, 2003). Por esta importante definição, pode-se esperar 
que o mundo do senso comum, o mundo apreendido na teoria primária seja, em 
grande medida, universal. Uma vez que a ciência, e, sobretudo a Ontologia, preza 
por dados universais, o mundo da teoria primária do senso comum mostra-se 
compatível com os resultados da ciência.

Por este pensamento, aqui também se pode avançar mais um pouco na prob-
lematização inicial. No estudo da Ontologia, tendo como base a teoria primária, 
existe um domínio semelhante a uma teoria de objetos geográficos, onde as cate-
gorias de montanha e outras formas de relevo fazem parte?

Smith e Mark adicionaram explicitamente o domínio geográfico à lista Dowty no 
“limited number of broad-category-domains” que estão subjacentes à teoria primária 
do mundo de senso comum. Mas somente através deste refinamento filosófico, 
entende-se que as montanhas ou outras formas de relevo realmente existem. 
Não somente pelo fato das pessoas terem conceitos de montanhas e outras for-
mas de relevo através do senso comum através de seus comportamentos, mas 
também porque esses conceitos se relacionam com partes correspondentes de 
seus ambientes de maneira direta e específica (SMITH; MARK, 2003). Varias dis-

ciplinas científicas, como a geografia, biologia, engenharias e mesmo a medicina 
para o diagnóstico de algumas doenças, apontam para a possibilidade de que as 
montanhas e outras instâncias de categorias de relevo realmente existam. Esta 
argumentação se dá na interface entre a percepção e o comportamento de organ-
ismos por um lado, e no ambiente físico em grande escala, por outro.

Pode-se dizer que há uma predominância de conceitualizações baseadas em ob-
jetos no domínio da questão primária. Os seres humanos são capazes de analis-
ar as formas de relevo, utilizando um repertorio criterioso e reconhecidamente 
científico. Isto se dá através de categorias referenciadas a tipos de regularidades 
que surgiram através das forças internas geológicas ou tectônicas e das forças 
externas climáticas, que moldaram a superfície da Terra de maneiras mais ou 
menos inteligível. Estas ciências usam normalmente, ontologias baseadas em ob-
jetos: possuem qualidades (calor ou frio, alto ou baixo) e passam por processos 
(dobrados, jogados, quebrados). Desta forma, as montanhas também têm certas 
formas, revestimentos, constituições materiais; algumas montanhas são mais al-
tas ou mais difíceis de escalar do que outras montanhas, e assim por diante.

O ambiente topográfico, tal como é vivenciado pela maioria das pessoas e outros 
organismos móveis de tamanho aproximadamente humano, é muito diferente da 
superfície de valor único utilizada pelos geomorfologistas que utilizam conceitu-
ações baseadas em superfícies. O fato de que a superfície da Terra possa ser rep-
resentada cientificamente por uma única função de posição horizontal, a partir de 
mapas, por exemplo, faz com que a modelagem para a hidrologia ou transporte 
de sedimentos, seja capaz de conceituar a superfície da Terra como composta 
por gradientes de declive e orientações sobre um campo de elevações (SMITH; 
MARK, 2003). Deste modo, estas ciências fazem uso normalmente de ontologias 
baseadas em superfície. Estas apresentam funções contínuas cujos argumentos 
são posições em algum domínio espacial e cujos objetos de valor são atributos de 
temperatura, densidade, fluxo, localização, altimetria, etc..
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Pelo visto até aqui, pelo menos no domínio da modelagem científica do meio am-
biente, especificamente nos fenômenos da hidrologia superficial, erosão fluvial e 
assoreamento, montanhas não são colocadas como constituintes da realidade em 
si mesmas; ao contrário elas são somente parte de uma superfície de elevação 
cujos gradientes direcionam o escoamento e a influência da intensidade da erosão 
(SMITH; MARK, 2003).

Contudo, uma ontologia completa do mundo geoespacial deve abranger uma on-
tologia baseada em objetos - sendo necessário compreender o mundo do senso 
comum da teoria primária sobre o meio ambiente; e uma ontologia baseada em 
superfície - sendo necessário representar uma racionalização espacial e proces-
samento de linguagem natural, a fim de criar dados topográficos projetados para 
sustentar uma modelagem ambiental de escalas geográficas. Uma ontologia am-
pla assim, sem dúvida é uma tarefa desafiadora e ainda está muito longe de ser 
construída.

Conceitos da ontologia no Patrimônio
Os trabalhos de Doerr e Hiebel (2013) sobre alguns dos conceitos ontológicos são 
aplicados ao Patrimônio através da articulação de duas ontologias. O CIDOC - CRM 
que promove uma compreensão compartilhada da informação do patrimônio 
cultural, fornecendo um quadro semântico comum e extensível, de forma que 
qualquer informação do patrimônio cultural possa ser mapeada. E a GeoSPARQL 
como uma linguagem de consulta geográfica que suporta a representação e con-
sulta de dados geoespaciais na Web Semântica. Ela define um vocabulário para 
representar dados geoespaciais em Resource Description Framework – RDF, e cria 
uma extensão para a linguagem de consulta SPARQL para processamento de da-
dos geoespaciais. 

A articulação destas duas ontologias almeja um modelo mais detalhado que possa 
cobrir os conceitos e propriedades subdeterminados de ambos os lados no que 

diz respeito à localização e geometria de lugares de acontecimentos históricos ou 
ruínas, objetos e características naturais.

Um caso relevante estudado nesta articulação de ontologias é a Batalha de Varus. 
Este importante conflito histórico aconteceu em território germânico ha mais de 
dois mil anos, no século 9 dC.  Ele ocorreu entre três legiões romanas sob comando 
de Varus e tribos alemãs aliadas sob o comando de Arminius. A derrota esmaga-
dora das forças romanas é apontada pelos historiadores como fato decisivo para 
a paralisação da expansão romana nos territórios alemães nos séculos seguintes. 
O conhecimento exato do local de batalha, contudo, permaneceu impreciso por 
muito tempo, sendo considerado muitas vezes desconhecido. Os registros roma-
nos encontrados indicam a descrições do lugar da batalha em relação aos rios e 
indícios do tipo de terreno em que a batalha foi travada. Mais recentemente, no 
final da década de 1980, achados arqueológicos contribuiram para uma maior 
aproximação do lugar (DOERR; HIEBEL, 2013).

De forma similar a problematização apontada anteriormente por Smith e Mark 
(2003), aqui também Doerr e Hiebel (2013) estavam com grandes dificuldades de 
definir um espaço georeferenciado deste fato histórico. Sabe-se, contudo que ain-
da hoje esta dificuldade é intrínseca a muitos acontecimentos ou objetos em se 
tratando do escopo do patrimônio histórico em todo o mundo. Dados conflitantes 
ou incompletos que o tempo e a abordagem do cientista podem persuadir à dif-
erentes leituras.

Então diante deste desafio, Doerr e Hiebel (2013) colocam a questão: mas o que 
significa falar de lugares desconhecidos? Se desconhecido referir-se ao nosso 
conhecimento do real, uma discussão científica Ontológica sobre a localização da 
batalha necessitará dos seguintes pressupostos: 

• A Batalha de Varus foi um evento verdadeiro, o que significa que aconteceu 
em um recorte espacial e temporal.
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• Este recorte espacial e temporal tem um tamanho característico de uma batal-
ha.

• A Batalha aconteceu em um espaço de referência que ainda existe. 

• Este evento tem uma projeção razoável no espaço de referência que chama-
mos de “lugar fenomenal”.

• Resquícios da luta e túmulos romanos (como ossadas e outros achados arque-
ológicos) devem ser encontrados neste lugar.

Uma vez atendidas a estas condições, foi possível construir um inventário da real-
idade da batalha de Varus de forma metodologicamente ontológica. Deste modo 
foi formulada uma hipótese sobre o local da batalha. A relação do lugar declar-
ativo com o verdadeiro lugar da batalha de Varus, ou lugar fenomenal, é que se 
aproxima de forma satisfatória da localização real da batalha. Em laranja estão 
as novas classes ontológicas CRMgeo criadas para possibilitar esta demarcação 
(Figura 2).

Figura 2- Indicação de uma hipótese sobre o local da Batalha de Varus. Fonte: (DOERR; HIEBEL, 

2013).

Chegamos então a determinar um lugar declarativo. Nesta construção, Doerr 
e Hiebel (2013) limitaram-se às definições de lugares declarativos para as ex-
pressões geométricas do lugar, mas outras definições podem incluir expressões 
de lugares de linguagem natural. A precisão da determinação destes limites ideais 
na realidade física é limitada pelos seguintes fatores segundo esta ontologia: 

• a precisão da determinação e a estabilidade geológica da localização dos pon-
tos de referência dentro do sistema de referência; 

• a precisão dos dispositivos de medição de distância ou GPS; 

• a manipulação de erros inerentes ao processo de medição. Dependendo des-
sas condições, é colocado quatro demarcações no chão para delimitar os can-
tos de um retângulo na paisagem real.
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Para esta demarcação é necessário trabalhar com limites possíveis, visto que mui-
tas vezes a importância da demarcação física do espaço sobrepõe qualquer im-
precisão que o procedimento decorre. Deste modo, se no ato da batalha algum 
de seus integrantes (romanos ou germânicos com seus respectivos instrumentos 
de batalha) por hora estiveram fora da demarcação agora estipulada, de forma 
alguma isto poderia invalidar a hipótese lançada. Importante ressaltar que a Onto-
logia enquanto Filosofia, para este exemplo, foi oque garantiu a demarcação deste 
fato histórico de forma reconhecida cientificamente. Os autores apresentam uma 
visão gráfica das novas classes CRMgeo e suas propriedades, articuladas com as 
classes existentes CIDOC CRM, e por fim com os ganchos para a localização geo-
espacial através da ontologia GeoSPARQL (Figura 3). 

Esta importante delimitação espacial propiciou que o espaço patrimonial fosse 
reconhecido e abriu-se uma janela no arquivo vivo do solo alemão onde hoje ex-
iste o Museu e Parque Kalkriese. O parque foi inaugurado no ano 2000 e conta com 
cerca de 20 ha. A arquitetura e o paisagismo foram desenvolvidos por Mike Guyer 
e Annette Gigon em cooperação com a agência Zulauf Seippel Schweingruber. A 
intervenção propôs que o local histórico e o evento não fossem reconstruídos ar-
quitetonicamente. Criou-se ao contrário, um espaço demarcado único de reflexão 
no meio da paisagem perto do monte Kalkriese. A interseção da paisagem atua 
como uma vitrine histórica se vista de cima da torre de 40 metros de altura. Os el-
ementos arquitetônicos são costituídos de três pavilhões, a muralha e o caminho 
romano que é o acesso principal do museu. As edificações foram construídas em 
estrutura metálica com fechamentos em aço corten e vidro (Figura 4).

Figura 3- Articulação entre as ontologias. Fonte: (DOERR; HIEBEL, 2013).



5562 5563

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Figura 4 – Museu e Parque Kalkriese. Fonte: (LAND, 2009).

Considerações finais
Em se tratando da disciplina do Patrimônio, sabe-se da dificuldade ou mesmo im-
possibilidade de se definir com exatidão espaços e ou intervalos temporais de 
muitos de seus elementos de estudo. Sejam fatos históricos ou mesmo peças ar-
queológicas, podem não oferecer todas as informações desejáveis para uma cata-
logação. Contudo, seu registro é parte fundamental do profissional do patrimônio. 
Estabelecer e deixar claro as bases, limitações, potencialidades e carências do reg-
istro faz com que o documento se torne mais fiel e confiável aos olhos da ciência. 
A ferramenta das ontologias patrimoniais também precisa fornecer esta clareza 
do processo da pesquisa a fim de que seja entendida como instrumento e não 

somente resultado. A experiência da equipe dos profissionais envolvidos deverá 
sempre nortear e calibrar as informações que podem sofrer atualizações. Apesar 
da aparente rigidez das ontologias tradicionais, vislumbramos grandes possibili-
dades e ganhos para a sociedade como um todo uma vez que este instrumento 
pode favorecer as políticas patrimoniais  de fortalecimento da identidade.

Deste modo, a partir dos exemplos citados e das considerações colocadas, no que 
diz respeito à conceitualização ontológica de espaços para o domínio da geomor-
fologia e do patrimônio, entendemos que estas definições se fazem a partir de 
um refinamento filosófico e metodológico. Estes conceitos se mostram tanto mais 
difíceis quanto mais sutis e desconhecidos forem os espaços estudados. Desafios 
desta ordem exigem investimentos em capacitação adequada e uma equipe mul-
tidisciplinar capaz de dar suporte à validação destas ontologias no meio científico.
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RESUMO
O artigo a ser apresentado possui como objeto de estudo, observações sobre as 
patologias do patrimônio arquitetônico moderno, realizando para tal, uma análise e 
reflexão sobre a preservação de uma obra moderna projetada e construída na cidade 
de Campina Grande, localizada no agreste paraibano: o edifício que foi projetado 
pelo arquiteto Renato Aprígio Azevedo da Silva no início da década de 70 do século 
XX para ser um museu- Museu Assis Chateaubriand- mas, que atualmente abriga a 
sede da Secretaria Municipal de Cultura/SECULT. A obra, classificada como moderna 
brutalista, vem sendo objeto de estudo de pesquisas acadêmicas realizadas pelo 
GRUPAL - Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, vinculado ao curso de Arquitetura 
e Urbanismo da UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande, e cadastrado no 
CNPq. O objetivo desse artigo que se pretende apresentar nesse evento é afunilar o 
enfoque observando especificamente, a obra do edifico da SECULT, a fim de poder 
realizar um trabalho mais profundo e pontual a respeito de um problema que vem 
sendo um desafio para a preservação do acervo arquitetônico moderno - o estudo 
das patologias das obras modernas com base no método genérico proposto por 
LICHENSTEIN (1986) e TINOCO (2007), analisando para tanto, a dimensão tectônica 
das mesmas tendo como base as colocações feitas pelo crítico K.FRAMPTON (1995). 
Serão expostas no artigo, as principais anomalias existentes na edificação e que vem 
trazendo riscos, e problemas à sua conservação enquanto patrimônio moderno de 
valor significativo para a cidade. Importante frisar que a pesquisa e o artigo a ser 
apresentado se respaldam em um aporte teórico em textos produzidos por KUHL 
(2008), RIBEIRO (2008), LINCHSTEIN (1998), TINOCO (2007), CARBONARA (1997), DE 
GRACIA (1992), CHOAY (2001), CASTRIOTTA (2009), CASARLADE (2014), e ZANCHETTI 
(2012), que são profissionais que escreveram sobre o tema de patrimônio cultural, 
intervenção no patrimônio edificado, patologias das edificações, e que respaldam a 
discussão os desafios de preservação do patrimônio arquitetônico moderno.

Palavras-chave: Conservação; Tectônica; Modernidade Arquitetônica

Introdução
O artigo a ser apresentado tem com objeto de estudo o edifício que foi projetado 
pelo arquiteto Renato Aprígio Azevedo da Silva no início da década de 70 do século 
XX para ser um museu- Museu Assis Chateaubriand- mas, que atualmente abriga 
a sede da Secretaria Municipal de Cultura/SECULT.

O objetivo do artigo é afunilar o enfoque observando especificamente, a obra do 
edifício da SECULT, a fim de poder realizar um trabalho mais profundo e pon-
tual a respeito de um problema que vem sendo um desafio para a preservação 
do acervo arquitetônico moderno - o estudo das patologias das obras modernas, 
analisando para tanto, a dimensão tectônica das mesmas.

Justifica-se a apresentação deste estudo neste evento, pela adequação ao tema 
proposto ‐O Estado da arte da preservação do patrimônio no Brasil‐ do II Simpó-
sio Científico ICOMOS Brasil e mais especificamente ao sub-tema ‐ Patrimônio 
para nossas gerações‐ por difundir a nível internacional, a riqueza desse acervo, 
pouco conhecido, e ao mesmo tempo, por discutir sobre o patrimônio moderno 
brasileiro e os desafios a serem enfrentados para a preservação destes sítios, ed-
ifícios e manifestações de grande importância na construção da identidade local, 
neste caso abordado, na identidade da arquitetura moderna campinense.

Acredita-se que as análises obtidas neste estudo possam contribuir inicialmente 
com o trabalho de requalificação, revitalização e conservação arquitetônica des-
ta obra, a partir do conhecimento e adoção de práticas compatíveis as soluções 
técnico-construtivas do projeto, colaborando concomitantemente, com as ações 
de gestão do edifício para a manutenção da autenticidade e integridade física da 
obra.

Os procedimentos metodológicos para identificação, levantamento e formalização 
das principais anomalias existentes na edificação, e que vem trazendo riscos, e 
problemas à sua conservação enquanto patrimônio moderno serão apresentadas 
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de forma analítica e descritiva, a partir das visitas in loco, registros fotográficos, 
elaboração do mapa de danos e aplicação de fichas de identificação de danos/ 
FIDs da SECULT através do método genérico proposto por LICHENSTEIN (1986) 
e TINOCO (2007) para o estudo das patologias das edificações, especificamente, 
uma edificação de valor cultural, que segue as etapas: 1) de levantamento de 
subsídios, realizando vistorias no local; anamnese (levantamentos históricos dos 
problemas e do edifico); 2) Diagnóstico da situação. Busca-se o entendimento dos 
fenômenos em termos identificados das múltiplas relações de causa e efeito que 
normalmente caracterizam um problema patológico; 3) A definição de conduta ou 
prognóstico, chegando-se a prescrever o trabalho a ser executado para resolver 
os problemas, com definição dos meios, da mão de obra; equipamentos, previsão 
das consequências.

Informa-se ainda que, este trabalho faz parte de uma série de estudos que vêm 
sendo realizados pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na Uni-
versidade Federal de Campina Grande e no CNPq, vinculado ao curso de gradu-
ação em arquitetura e urbanismo. Infelizmente, o trabalho não chega ao nível de 
execução, e futura avaliação, mas o GRUPAL acredita ser de importância funda-
mental esses estudos de compreensão da problemática física, material, construti-
va da edificação, podendo servir de subsídios para órgãos preservacionistas que 
são os agentes responsáveis pelas intervenções no patrimônio edificado, consid-
erando que o edifício é um bem público.

Aporte Teórico
As palavras chaves desse artigo estão voltadas para os conceitos de Conservação; 
Tectônica; Modernidade Arquitetônica.

A conservação segundo a Carta de Burra (1980):

Designará os cuidados a serem dispensados a um bem para preservar 
as características que apresentem uma significação cultural. De acordo 
com as circunstancias, a conservação implicará ou não a preservação 

ou restauração, além da manutenção; ela poderá, igualmente, 
compreender obras mínimas de reconstrução ou adaptação que 
atendam às necessidades e exigências práticas.

A conservação se baseia no respeito à substância existente e não deve deturpar 
o testemunho nela presente, devendo se apoiar no uso de um conjunto de disci-
plinas que sejam capazes de contribuir para o estudo e salvaguarda do bem, utili-
zando-se para isso, tanto das técnicas tradicionais, quanto das contemporâneas.

Por outro lado, observa-se que o acervo moderno vem sendo alvo de preocupação 
por parte de pesquisadores, pois o mesmo não vem merecendo uma atenção 
preservacionista por parte da população, de profissionais e muitas vezes de 
órgãos que não o inseriram nos inventários, estando esse sujeito às demolições, 
descaracterizações, perdas irreparáveis.

Contudo, LIRA (2015) escreveu que a arquitetura moderna, nos últimos anos 
vem merecendo um aumento de interesse em ser conservada, por parte princi-
palmente da atuação do DOCOMOMO/ Documentação e conservação do monu-
mento moderno, e cita a importância da Declaração de Eindhoven (1990), carta 
patrimonial voltada exclusivamente para a preservação da arquitetura moderna.

MACDONALD (2003) escreveu que ‐lacunas de reconhecimento (com exceção 
dos ícones), a ausência de pesquisas que construam um referencial teórico para a 
identificação desse patrimônio e a pouca proteção trazem como consequência a 
perda de importantes exemplares‐.

Será que essa colocação realizada quinze anos atrás mudou no cenário brasile-
iro? A contribuição de pesquisas acadêmicas desenvolvidas ao longo desse re-
corte pode ter contribuído para uma maior valorização desse acervo? E quanto 
à proteção legal, será que houve a inserção de obras que não sejam ícones, mas 
formem parte de um conjunto de obras modernas que não são grandes monu-
mentos, mas que também deveriam ser preservadas, pelo seu valor arquitetôni-
co?
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Ao se deparar com tais questionamentos, direciona-se ainda a reflexão para a 
questão da dimensão tectônica do acervo moderno. Ao tratar-se do termo tectôni-
ca torna-se obrigatório um olhar sobre o que FRAMPTON (1995) escreveu sobre 
o termo, a fim de se compreender melhor a amplitude do mesmo. Também con-
siderada como uma ‐poética da construção‐, a tectônica seria capaz de reunir os 
aspectos materiais da arquitetura aos aspectos culturais e estéticos.

A teoria da arquitetura do século 20 considerou a discussão em torno da con-
strução, e, por consequência, sobre a materialidade da arquitetura, como um de-
bate secundário, a exemplo dos discursos clássicos da arquitetura moderna, como 
os de Bruno Zevi, Siegfired Giedion, e o próprio Le Corbusier, que deram preferên-
cia à noção de espaço arquitetônico, e, em segundo lugar, a de função, ofuscando, 
assim, a de tectônica.

Para NESBITT (1996), a tectônica aparece na crítica da arquitetura do fim do perío-
do modernista, e vem constituir um dos principais temas do debate contemporâ-
neo, ao lado da semiótica, da fenomenologia, do desconstrutivismo, do regionalis-
mo crítico, designadamente.

A autora afirma que o termo tectônica é também utilizado na crítica da arquitetura 
historicista pós-moderna, particularmente na contribuição de Kenneth Frampton, 
observando que a crise do movimento moderno deu espaço a uma importante 
retomada das discussões sobre os aspectos simbólicos da arquitetura, como as 
de Aldo Rossi e Robert Venturi.

Ainda segundo NESBITT (1996), enquanto isso, três contribuições que ficaram 
à margem dos discursos mais conhecidos procuraram sustentar uma crítica do 
modernismo a partir de uma reflexão sobre os aspectos construtivos da arquitetu-
ra que retomam o termo tectônica: Peter Collins, em 1960; Eduard Sekler em 1965; 
e Stanford Andersen, em 1968.

Contudo, será Kenneth Frampton, um dos maiores responsáveis pela consoli-
dação do debate sobre tectônica, iniciando a discussão em artigos escritos em 

1983, ‐Towards a critical regionalism: six points for an architecture of resistance‐; 
e em 1990, ‐Rappel à l‐ordre: the case for the tectonic‐.

Nesses dois primeiros textos, o autor insiste na dimensão material, construtiva e 
tátil da arquitetura, representada pelo conceito de tectônica, como uma forma de 
oposição à abordagem cenográfica do pós-modernismo.

Entretanto, o livro ‐Studies in tectonic culture‐ (1995) será o de maior peso à 
consolidação da importância da tectônica na análise e compreensão da obra ar-
quitetônica, pois FRAMPTON (1995) colocou que a tectônica se refere, não unica-
mente à estrutura, mas à pele da construção (o envelope), e, assim, ao seu aspecto 
representacional, demonstrando que a construção é uma complexa montagem 
de elementos diversos.

A arquitetura, para Frampton, encontra-se suspensa entre uma condição de real-
ização humana e o desenvolvimento da tecnologia, exprimindo certos estados e 
condições, como a durabilidade, a instrumentalidade ou a condição mundana do 
homem.

No livro, Frampton começou por uma revisão da etimologia do termo, para, em 
seguida, analisar as tradições construtivas francesas e alemãs, e depois aplicar o 
conceito de tectônica ao estudo das obras de seis mestres da arquitetura moder-
na: Frank Lloyd Wright, Auguste Perret, Mies van der Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon 
e Carlo Scarpa.

Esse livro de repercussão internacional é até hoje considerado a mais importante 
obra sobre a noção de tectônica, o grande responsável pela popularização do con-
ceito hoje em dia, e identificou nas obras dos mestres modernos uma tectônica 
moderna que privilegia o potencial expressivo estrutural, dos materiais e técnicas 
construtivas.
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Sem dúvida, uma referência fundamental para o artigo, pois o que nos interessa 
na análise do presente objeto de estudo- uma obra moderna campinense- é ob-
servar sua tectônica, e como a mesma encontra-se em seu estado de conservação.

Tal tarefa não deixa de dialogar com a patologia das construções e se apoiar em 
autores como LICHENSTEIN (1986) e TINOCO (2009) que se dedicaram a analisar e 
propor métodos de análises de danos para edificações.

TINOCO (2009) voltado ao estudo de danos de edificações históricas adaptou o 
método de LICHTEINSTEIN (1986), realizando ajustes e definindo cinco grandes 
etapas: 1) Caracterização dos danos (vistoria, levantamentos, ensaios e estudos); 
2) Compreensão dos danos (análises); 3) Alternativas (prognóstico); 4) Tomadas de 
decisão (Conduta: incertezas, custos, tecnologia); 5) execução (intervenção).

Foi apoiado em tal referencial teórico, e propostas metodológicas que o artigo foi 
elaborado, sendo exposto a seguir o contexto histórico, geográfico e a análise da 
conservação do objeto de estudo do edifício Museu de Artes Assis Chateaubriand 
(MAAC), atualmente Secretaria de Cultura (SECULT).

Contexto histórico
Quando o movimento moderno deixou a Europa e desembarcou na América latina, 
precisamente no Brasil, a partir da primeira década do século XX, submeteu-se a 
um profundo processo de revisão conceitual a partir das novas experimentações, 
marcadas pelo rompimento do pensamento da primeira geração modernista, con-
stituindo o que, atualmente, denomina-se de estilo internacional.

Em decorrência da busca pela afirmação de uma ‐identidade nacional‐, os ar-
quitetos e escolas negaram a difusão de uma arquitetura universal, adotando 
posturas que vincularam modernidade e tradição como forma de afirmação do 
caráter local.

Diferentemente do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, o estilo inter-
nacional não se restringiu às grandes metrópoles, pelo contrário, no Brasil ele 
foi apropriado nos interiores, tendo como referência em âmbito nacional Brasília. 
O caso da Paraíba não foi exceção sendo alcançada pela difusão da arquitetura 
moderna.

Segundo AFONSO e SOBREIRA (2016), as décadas do pós-guerra foram marcadas, 
no cenário internacional por uma nova linguagem arquitetônica, que propunha a 
exposição direta dos materiais e dos elementos tectônicos e estruturais, eviden-
ciando a verdade arquitetônica das obras, postura está comumente chamada de 
Brutalismo.

Ao passo em que a arquitetura brasileira progredia tecnologicamente, mudanças 
suscitadas pelo modo de produção capitalista induziram rápidas transformações 
no meio natural. A modernização do campo fazia com que parte significativa da 
população localizada em áreas rurais migrasse para os grandes centros em busca 
de melhores condições de vida.

Assim como ocorreu em várias cidades brasileiras, Campina Grande sofreu di-
versas mudanças em um curto período de tempo. A cidade passava a receber 
um grande contingente populacional dando início aos problemas urbanos. Visan-
do tratar essa e outras questões da cidade moderna, o Governo Federal criou o 
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), com o objetivo de estimular 
o planejamento urbano individual de cada cidade, estabelecendo o marco insti-
tucional necessário para priorizar a dimensão econômica da política habitacional.

Nesse contexto é que se insere o objeto de análise do presente estudo, o edifício 
da Secretaria de Cultura (SECULT), idealizado pelo artista plástico Chico Pereira e 
pelo arquiteto Renato Azevedo, durante a vigência do Plano de Desenvolvimento 
Local Integrado (PDLI), concebido por técnicos especializados em planejamento 
urbano e projetos urbanos. A maior preocupação do PDLI consistia em, dotar a 
cidade de obras de infraestrutura, visando a modernização e desenvolvimento.
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Segundo o produtor cultural, Walter Tavares, foi através do prefeito Luiz Mota Fil-
ho, que Campina Grande foi incluída no projeto. Dentro de uma organização cen-
tralizada pela Companhia Pró Desenvolvimento de Campina Grande (COMDECA), 
liderada pelo arquiteto Renato Aprígio Azevedo da Silva. No plano, os programas e 
investimentos seriam destinados a: Sistema viário, Centro Cívico, Pátio da Estação 
Velha; Avenida Canal e Museu de Arte.

Dentre os objetivos da primeira etapa de implantação do programa foi proposto 
a urbanização da bacia do Açude Novo e áreas de contorno, com a construção de 
equipamentos, dentre eles, o Museu de Arte Assis Chateaubriand/MAAC, que at-
ualmente abriga a sede da Secretaria Municipal de Cultura/SECULT. A construção 
do edifício visava a realocação do acervo inicialmente abrigado no edifício do Gru-
po Escola Solón de Lucena e posteriormente encontrado em condições precárias 
na antiga Cadeia Pública Municipal.

Contexto geográfico
Inicialmente se faz necessário contextualizar geograficamente (figura 1) a cidade 
na qual se encontra o objeto a ser analisado. Campina Grande está situada no 
agreste Paraibano, no planalto da Borborema a 550 m acima do nível do mar. De 
acordo com as estimativas de 2017, a Rainha da Borborema como também é con-
hecida, tem aproximadamente 410.332 habitantes, sendo a segunda cidade mais 
populosa da Paraíba, com uma área correspondente a 648,31 km².

Figura 1: Mapa de localização do Estado da Paraíba no nordeste Brasileiro e inserção do objeto de 

análise no município de Campina Grande. Fonte: NICÁCIO. 2018

O município sempre foi privilegiado por sua localização, tendo vantagem quanto 
à valorização da terra, pela proximidade com outras regiões do estado, servindo 
como ‐porta‐ do litoral ao sertão, atuando ainda nos dias de hoje, como elemen-
to de confluência e transição sócio-econômico-cultural entre as diversas zonas.

A área onde foi implantado o edifício da Secretaria de Cultura localiza-se no centro 
geográfico da área urbana da cidade, onde está situado o marco zero da cidade, 
no Parque Evaldo Cruz, conhecido popularmente como Açude Novo. 

Caracterizado pela convergência de fluxos, fato este que facilita seu acesso pelos 
usuários de diversas zonas da cidade, este vasto espaço físico urbanizado apre-
senta-se em dois níveis. As áreas de contorno que correspondem ao passeio e a 
via e apresentam-se no nível da rua, e o marco zero em forma de obelisco juntam-
ente com equipamentos urbanos em um nível mais baixo, que seriam destinados 
às atividades de lazer. 
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Estudo de caso: O Museu de Artes Assis Chateaubriand 
(MAAC), atualmente Secretaria de Cultura (SECULT)

Análise histórica
Como já foi exposto, o objetivo do plano urbano buscava beneficiar a cidade, a par-
tir da realização de obras de infraestrutura, visando a modernização e desenvolvi-
mento. Destaca-se aqui, os proprietários dos meios de produção e principalmente 
o Estado, como agentes incentivadores da arquitetura moderna, que usufruíram 
dos benefícios econômicos, políticos e simbólicos por ela suscitados, contribuindo 
para a legitimação e reprodução da sua hegemonia econômica e/ou política.

Segundo QUEIROZ (2008, p.15), entre as décadas de 1930 e 1940, a cidade passa 
por um rápido processo de modernização, apoiado na tríade sanear, embelezar e 
circular. Ainda durante a década de 1970 e início dos anos 1980, havia a preocu-
pação de acelerar o processo de urbanização, objetivando a modernização e con-
solidação da industrialização na cidade.

Nesse contexto é que se insere o objeto de análise do presente estudo, o edifício 
da Secretaria de Cultura (SECULT), idealizado pelo artista plástico Chico Pereira e 
pelo arquiteto Renato Azevedo, durante a vigência do Plano de Desenvolvimento 
Local Integrado (PDLI), concebido por técnicos especializados em planejamento 
urbano e projetos urbanos.

Idealizado pelo artista plástico Chico Pereira e pelo arquiteto Renato Azevedo, 
durante a vigência do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), o antigo 
Museu de Arte Assis Chateaubriand destinar-se-ia essencialmente a ser um mu-
seu, onde pudesse guardar com as devidas condições técnicas o acervo do MAAC. 
Segundo PEREIRA Jr (1974, p 06), tornou-se urgente o atendimento à solicitação 
da construção de um novo museu de arte, visto a precariedade das condições de 
arquivamento das obras no edifício da antiga Cadeia Pública Municipal.

Desse modo, a inclusão do Museu no projeto de urbanização do Parque do Açude 
Novo contribuiria com a proteção do acervo, visto a inadequação do espaço em 
que as obras estavam arquivadas, tornando-se ao mesmo tempo, equipamento 
cultural a ser utilizado pela sociedade. 

Viabilizado pelo PDLI, o edifício é inaugurado em 31 de janeiro de 1976 através da 
Campanha Nacional dos Museus Regionais (CNMR) iniciada em 1965, idealizada 
pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, paraibano, fomentador da cul-
tura na região nordestina.

O Idealizador
O projeto arquitetônico foi realizado pelo arquiteto Renato Aprígio Azevedo da 
Silva, que nasceu em Campina Grande, em 1943 e faleceu em Recife, em 4 de abril 
de 1997. O mesmo graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 
Federal de Pernambuco/ UFPE, em 1968, onde foi aluno dos mestres Delfim Am-
orim, Acácio Gil Borsoi e Heitor Maia Neto, além de ter recebido naquela escola, 
uma formação profissional de princípios modernos. 

Renato Azevedo foi um profissional de importância para a cidade, não apenas 
na área projetual, mas também urbanística, e na cidade de Campina Grande, foi 
autor de diversos projetos arquitetônicos, tais como o Centro Cultural Lourdes 
Ramalho, o Shopping Campina Grande, bem como, projetos urbanísticos como o 
canal do Prado, os parques Evaldo Cruz, Parque da Criança, bem como, projetos 
para as avenidas Canal e Manoel Tavares.

Dentro do contexto urbano e projetual, será analisado especificamente o edifício 
da SECULT, inserido no Parque Evaldo Cruz. O edifício selecionado (figura 2) exem-
plifica as singularidades arquitetônicas adotadas por Renato Azevedo, dentre elas, 
destaca-se a solução estrutural, protagonizando a composição da obra.
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Figura 2: Anteprojeto do plano de urbanização do Parque Evaldo Cruz e implantação do antigo 

MAAC, atualmente SECULT. Fonte: Montagem de imagens de NICÁCIO, 2018.

Análise espacial
Uma das características fundamentais, que torna o projeto particular, está relacio-
nada à sua implantação. Essa afirmação pode ser confirmada pelo artista plástico 
Francisco Pereira Júnior, membro da equipe multidisciplinar, coordenada pelo ar-
quiteto Renato Azevedo, para elaboração do Projeto do Parque Evaldo Cruz.

Segundo PEREIRA Jr (1974, p.07) o local foi escolhido de acordo com a orientação 
planejada, localizado sobre o terreno elevado que envolve o leito seco do Açude 
Novo, facilitando o acesso dos usuários, ao mesmo tempo em que se destaca na 
paisagem, compondo os demais equipamentos propostos para o local.

De fato, a implantação do edifício em uma parcela do terreno que margeia a princi-
pal via da cidade, à Avenida Floriano Peixoto, facilita o acesso, além de conferir-lhe 
uma maior visibilidade e permeabilidade. Ao locar o museu a margem do leito 
seco, apoiando-o em um desnível, tem-se a relação do parque com os dois níveis 
do terreno, seja ela no aspecto visual pela imponência da forma circular, através 
da sua materialidade, ou no aspecto físico, a partir do momento em que o projeto 

apresenta acessos ao nível da rua e do parque, através da escada helicoidal, das 
escadarias e rampas laterais.

Tendo como partido arquitetônico, um volume circular, a obra dialoga com o en-
torno a partir da horizontalidade exposta, conferindo-lhe expressividade a partir 
da materialidade e do sistema estrutural adotado. A adoção desta forma contribui 
com a facilidade dos acessos, tanto pela a entrada principal do edifício, quanto 
pela entrada secundária, a escada externa helicoidal. 

A solução do programa parte de uma planta circular modulada axialmente, con-
ferindo-lhes grandes vãos livres. Os eixos moduladores subdividem a planta de 
acordo com as necessidades. Nota-se que a configuração pensada pelo arquite-
to foi a setorização dos espaços em três diferentes alas; social, serviço e apoio, 
conectadas pela circulação. Os ambientes que necessitam de uma privacidade 
maior como, administração, copa e despensa apresentam uma circulação em co-
mum, privativa e independente da circulação geral.

A relação com o local o qual está inserido é refletida a partir da adoção de áreas 
verdes na parte interna do edifício e nos pátios externos, estes por sua vez, foram 
modificadas, alterando sua feição original.

Análise formal
Considerada marco representativo na modernidade brutalista campinense, a 
obra apresenta-se de modo intrinsecamente ligado à função dos elementos que a 
compõe. A riqueza das soluções projetuais e construtivas, a forma como os mate-
riais são tratados, o uso intensivo do concreto aparente e tijolos aparentes, a val-
orização das superfícies e junções através das texturas brutas, revelam a essência 
e expressividade da obra.

Além destas características, outras particularidades comprovam estilo adotado. 
O emprego de vazios verticais preenchidos pelos panos de vidros, dispostos ao 
longo de todo o edifício proporcionam uma sensação de continuidade, a demar-
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cação das vigas retilíneas e congruentes nas fachadas do edifício e os detalhes 
das proteções climáticas presentes nas vigas, conferem-lhe a singularidade ar-
quitetônica.

Análise tectônica 
A dimensão tectônica corresponde aos materiais utilizados e visíveis na edificação, 
assim sendo, de acordo com FRAMPTON (1995, p.360), a tectônica moderna com-
parece nos projetos e nos meios de representação, francamente concebidos den-
tro de uma racionalidade estrita, visíveis nas modulações da estrutura e na sua 
independência em relação às vedações.

Segundo PAIVA (2016), a modernidade (arqui) tectônica, especialmente do Mov-
imento Moderno, representa uma síntese entre arte, técnica e tecnologia, uma 
espécie de tomada de consciência dos arquitetos, evidenciada através da união 
da linguagem universal ao regionalismo presente na adaptação ao clima local, a 
disponibilidade de mão de obra e a relação dos materiais e técnicas construtivas.

Neste sentido, ficam evidentes os princípios do edifício analisado, construído na 
década de 70 do século XX. A negação do ornamento visa explicitar a tectônica e 
a lógica construtiva, desde o processo de projeto, contribuindo na evidenciação e 
na relação da tectônica da forma edificada. 

Percebe-se a modulação racional guiada pela estrutura, baseada na composição 
de ângulos, revela-se em planta e volumetria. A superestrutura constituída de pi-
lares e vigas em concreto aparente, locada nas extremidades do edifício, sustenta 
esse invólucro de madeira, vidro e concreto. 

Quanto à solução empregada para a cobertura, desperta interesse a criação de 
uma grande laje única e sombreada, protegendo os espaços internos contra as 
intempéries, e sobreposta a esta, apresenta-se uma coberta de telha ondulada 
cimentícia. 

Além disso, o diálogo entre a materialidade proposta e a disposição espacial do 
programa facilmente percebida, constata essa preocupação. As paredes internas 
que tem como função subdividir os módulos, constituem-se de tijolos aparentes, 
contrastando com a pureza do concreto. Em relação ao piso, o mesmo é disposto 
de acordo com os ambientes, sendo este em pedra bruta ou lajota cerâmica.

As características apresentadas, revelam uma aproximação muito forte com o 
local implantado, contribuindo com a produção de uma arquitetura mais suste-
ntável, comprometida com as preexistências e identidade local.

Figura 3: Exemplificação das singularidades arquitetônicas, protagonizando a composição da obra. 

Fonte: Montagem de imagens de NICÁCIO, 2018.

DISCUSSÃO
A partir das pesquisas realizadas e visitas in loco, após a análise do edifício, das 
soluções projetuais e técnico construtivas, foram constatadas algumas mudanças 
relacionadas à:  falta de manutenção periódica deste espaço, agravando o esta-
do de conservação da obra e consequentemente o surgimento de patologias e a 
adequação do mesmo a novos usos, sendo esta uma questão que não pode ser 
desconsiderada, por associar-se diretamente com a descaracterização da obra.
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De acordo com DEGUSA (2003), citado por ALVES (2009), entende-se patologia 
como uma parte da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos as causas 
e as origens dos defeitos das construções civis, e à terapia cabe estudar a correção 
e a solução desses problemas patológicos, inclusive aqueles devidos ao envelhe-
cimento natural.

Segundo THOMAZ (2001) muitas patologias podem ser atribuídas ao negligencia-
mento de ações à desconsideração de agentes agressivos ou mesmo ao pequeno 
conhecimento de processos degenerativos.

Para a identificação e levantamento das principais anomalias existentes na edifi-
cação e que vem trazendo riscos, e problemas à sua conservação, foi utilizada a 
metodologia proposta por LICHENSTEIN (1986) e TINOCO. 

Foram realizadas visitas ao local para vistoria e anamnese dos problemas, regis-
tros fotográficos bem como anotações e entrevistas com os usuários e funcionári-
os da SECULT, identificando e registrando os inúmeros problemas encontrados 
no patrimônio.  Depois de feita as visitas e o levantamento dos problemas, foram 
elaboradas as fichas de danos (figura 4), a fim de detalhar e catalogar de maneira 
individual as patologias encontradas no edifício, objetivando por meio destas, pos-
síveis soluções e condutas a serem tomadas.

Figura 4: Modelo de Ficha de danos adotada na análise das patologias existentes no Edifício da 

Secretaria de Cultura. Fonte: GOMES e NICÁCIO. 2018.

Para facilitar a compreensão, o estudo foi dividido entre as regiões em que as 
manifestações ocorrem: piso, paredes e esquadrias externas e internas, coberta 
e mobiliários fixos originais. Dessa forma, foram identificadas as seguintes pato-
logias: corrosão das armaduras, mofo, quebras, rachaduras, manchas, infiltração, 
rugosidade no piso, descolamento de lajotas e cerâmicas, elementos parasitários 
nas paredes, pichação das fachadas externas da obra.
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 A partir das análises, pode se concluir que um dos maiores agravantes para a 
disseminação das patologias relaciona-se a falta de manutenção do edifício, prin-
cipalmente no elemento construtivo da coberta. Outro ponto de destaque relacio-
na-se as práticas adotadas pelos próprios funcionários que trabalham no edifício, 
visto que, muitas das intervenções como emprego de películas nas esquadrias e 
a remoção das mesmas para implantação de ar condicionado, são realizadas por 
eles, contribuindo significativamente com a descaracterização do edifício.  

A conservação e os danos
Após cerca de 40 anos da construção da edificação, pouco ou nada foi feito para 
que a manutenção e conservação do edifício fosse preservada. O projeto urbanísti-
co do parque e do Museu foram totalmente ignorados, a partir das modificações 
visando atender os novos interesses. Apesar da resistência ao tempo, o patrimô-
nio sofre com a falta de manutenção e inúmeras intervenções parasitárias, acar-
retando na poluição e descaracterização da obra original.

Além disso, a implantação do Terminal de Integração, posicionado diante de sua 
fachada, e a intensa massa arbórea do entorno do parque contribuem com a per-
ca de visibilidade do edifício. 

Outras modificações como fechamento dos pilotis na parte do subsolo do prédio, 
e da escada exterior que dá acesso direto ao Parque Evaldo Cruz, a inserção de 
elementos parasitários nas fachadas como ar condicionado e películas adesivas 
nas esquadrias descaracterizam a edificação, pondo em risco sua conservação e 
memória.

Conclusão 
Após analisar-se o edifício no que é referente, principalmente, às observações so-
bre as patologias do patrimônio arquitetônico moderno, e à sua tectônica, pode-
se aqui chegar a algumas considerações finais.

Observou-se que a edificação moderna é composta por um sistema estrutural em 
concreto armado, utilizando-se de peles que empregaram materiais como a pedra 
da região em fechamentos de paredes, tijolos cerâmicos aparentes; e panos de 
esquadrias em madeira e vidro. 

O uso do concreto armado dominou a materialidade da obra pois encontra-se 
presente na estrutura em elementos como vigas, pilares, e lajes. A vida útil do con-
creto pode alcançar até cinquenta anos, contudo necessita de manutenção rigoro-
sa. De acordo com NBR 6118 (2003) que trata dos procedimento para projeto de 
estruturas de concreto ‐ o material exige para seu bom desempenho, uma série 
de cuidados que devem ser realizados para a prolongação da vida útil do material.

Observa-se que no caso em estudo, a água da chuva é o fator atmosférico que 
mais atinge à durabilidade do concreto e através de soluções inadequadas de con-
trole da água, problemas de vazamentos, infiltrações em lajes, calhas, geraram 
corrosões no aço do concreto armado, comprometendo demasiadamente a edi-
ficação moderna.

Uma má gestão administrativa, principalmente em obras públicas- também é um 
fator determinante na conservação da obra, pois a falta de interesse, de atenção, 
em se realizar a manutenção constante do bem, acelera a degradação de todos os 
elementos construtivos: se não há uma limpeza constante da cobertura, desob-
struindo calhas, as infiltrações se alastram, deteriorando não apenas lajes, mas 
paredes, trazendo, além disso, problemas de corrosão do aço presente no con-
creto armado. 

Tais problemas estão presentes nessa obra, na qual se conclui que a conduta a 
ser adotada, de acordo com laudos de vistoria elaborados apoiados em TINOCO 
(2009), deve ser uma restauração imediata da estrutura do edifício moderno, dan-
do atenção especial aos problemas existentes na cobertura, a fim de se frear a 
degradação e evitar o colapso estrutural.
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O ‐desentaipamento‐ de paredes construídas no pilotis antes existente, também 
contribui com a retomada de características originais projetuais, que foram des-
caracterizadas. Permitir o diálogo entre interior e exterior através da escada heli-
coidal que foi brutalmente gradeada, isolando a permeabilidade, gerou o abando-
no de uma área da edificação, que ficou marginalizada e entregue ao vandalismo, 
com a presença de pichações.

Observa-se a necessidade em educar patrimonialmente, não apenas à sociedade, 
mas principalmente, técnicos e gestores municipais, que são os responsáveis pela 
conservação dos edifícios públicos. Trata-se de uma questão de sustentabilidade, 
ao se considerar os fatores ambientais, econômicos e sociais da preservação. Ao 
se preservar corretamente, conserva-se automaticamente aquele bem.

A obra moderna em pauta apresenta um projeto arquitetônico exemplar, tanto do 
ponto de vista tectônico, quanto espacial, funcional e formal- contudo, necessita 
ser valorizada por seu proprietário, o município; por seus usuários, a população 
que trabalha e usufrui da Secretaria de Cultura. Um edifício que abriga a sede das 
discussões culturais no município deve dar o bom exemplo, ao ser conservado por 
seus próprios usuários.

Nós que fazemos parte da Academia, estamos contribuindo com o estudo da obra, 
em todas suas dimensões arquitetônicas, levantando, coletando, analisando, pro-
pondo condutas e gerando um material rico que poderá e deverá ser disponibili-
zado aos interessados no resgate e salvaguarda da edificação histórica moderna, 
que sem dúvida, tão bem representa e simboliza a modernidade brutalista camp-
inense, e que por tal, deve ser valorizada e preservada.
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RESUMO
Ceará-Mirim é um município do Rio Grande do Norte pertencente à região 
metropolitana de Natal, estando a 28 quilômetros desta. Sua proximidade com a 
capital e suas características climáticas, topográficas e ambientais foram essenciais 
para o desenvolvimento da atividade canavieira, a qual impulsionou a produção de 
conjuntos arquitetônicos de Casas Grandes e Fábricas durante o século XIX. Alguns 
desses exemplares ainda são encontrados no município até hoje, mas em estado 
de ruína. Por meio desse trabalho, almejou-se retomar a história da formação da 
área rural e de interesse histórico do município,  sendo escolhido como elemento 
de enfoque o mais antigo exemplar da região, construído em 1843: o Engenho 
Carnaubal e seu entorno. Sendo então realizados levantamentos e análises das 
ruínas do engenho, de sua casa grande e dos seus arredores. Desse modo, percebeu-
se a necessidade da preservação e reutilização desse bem arquitetônico, como um 
dos possíveis promotores para o desenvolvimento de uma rota de engenhos, que 
ligasse a área do litoral ao centro do município, perpassando pela área rural. Para 
isso, foi pensado numa proposta arquitetônica e urbana na qual foram estabelecidos 
usos culturais e de serviços para os edifícios e espaços do conjunto.

Palavras-Chave: atividade canavieira; interesse histórico; preservação; reutilização.
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Introdução 
O patrimônio arquitetônico brasileiro encontra-se em estado de abandono e de-
gradação em diversos locais do país. Não bastasse a situação a qual essas con-
struções se encontram, pouco a pouco elas estão sendo demolidas para dar lugar 
à novas edificações,  servindo a novos interesses de produção do espaço urba-
no, e, sumindo do imaginário popular. Como forma de auxiliar na conservação e 
preservação dessas edificações, faz-se necessário o estudo do atual estado delas 
e, com base nisso, das possibilidades de intervenção. Diante dessa necessidade, 
surge o presente trabalho que traz como enfoque a questão do patrimônio ar-
quitetônico no Município de Ceará Mirim, como produto da disciplina de Projeto 
Integrado 05 do sétimo período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte.

 Situado na região metropolitana da Grande Natal, no estado do Rio Grande do 
Norte, Ceará Mirim é um município com pouco mais de 70 mil habitantes, possu-
indo área territorial total de 740 km², que se estende da microrregião de Macaíba 
até o litoral. O município destaca-se por ser detentor de um acervo arquitetônico 
patrimonial oriundo de décadas passadas de riqueza e prosperidade, nas quais 
foi, por muito tempo, moradia para uma classe aristocrata enriquecida pela pro-
dução e comércio da cana-de-açúcar na região. Embora esse acervo ainda exista 
no município, pouco faz-se para a manutenção da integridade dessas edificações, 
notando-se apenas ações pontuais, como ocorreu no caso da Casa Grande do En-
genho Guaporé, o qual foi restaurado mais de uma vez nos séculos XX e XXI, mas 
que sem a devida manutenção e estímulo ao uso encontra-se atualmente abando-
nado. Da mesma forma, boa parte dos exemplares arquitetônicos patrimoniais de 
Ceará Mirim encontram-se em situação de ruínas ou de abandono. 

Figura 1: Localização da área de intervenção e do Engenho Carnaubal.

Fonte: Acervo dos autores.

O trabalho desenvolvido pela turma para a disciplina de Projeto Integrado 05 con-
sistiu num plano de ações destinadas a Área Especial de Interesse Histórico do 
município já referido.  A turma foi separada por grupos em diferentes subáreas, 
com objetivo principal analisar e aplicar estudos teórico-conceituais, instrumentos 
legais e de gestão para intervenção em sítios e edifícios históricos de valor patri-
monial, integrando os conteúdos dos projetos urbanos, arquitetônico e paisagísti-
co. Para tanto, foram aplicadas seis diretrizes que iriam conduzir o desenvolvi-
mento de todas as ações, sendo elas: preservação do patrimônio arquitetônico, 
paisagístico e cultural; integração das áreas rural, litorânea e urbana; valorização 
da cultura e identidade local; desenvolvimento do ecoturismo rural; implemen-
tação de infraestrutura; proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. O 
estudo aqui detalhado foi desenvolvido especificamente numa das subáreas da 
área rural do município, sendo parte integrante da “rota dos engenhos” - roteiro 
ecoturístico desenvolvido a nível de master plan, em conjunto com demais partici-
pantes da disciplina, com intuito de integrar a área urbana do município à área li-
torânea através do eixo rural, envolvendo o estudo realizado em outros engenhos 
da área e ações de mobilidade e preservação ambiental.
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A apresentação do estudo realizado na subárea do Engenho Carnaubal inicia com 
um breve histórico do desenvolvimento de Ceará Mirim. Em sequência, apresen-
ta-se a análise espacial e paisagística da subárea, utilizando como metodologias o 
Projeto Orla (Ministério do Meio Ambiente et al., 2006) e a metodologia utilizada 
por Paulo dos Santos Pires para análise de qualidade visual (Paulo dos Santos 
Pires, 1999, p. 167). Em seguida, é apresentado o Engenho de acordo com estado 
físico e arquitetônico atual e, por fim, o projeto de intervenção desenvolvido pelo 
grupo - a partir de métodos de abordagens propostas por Ambrogio Annoni (apud 
Lemos, 1981) e De Gracia (1992).

1.  Histórico de Desenvolvimento do Município de Ceará 
Mirim
Os primeiros relatos da ocupação do território de Ceará-Mirim se dão ainda no 
início do século XVI. Na época, realizava-se na região o comércio ilegal de pau-bra-
sil, rico no local, entre os franceses, holandeses e os índios Janduís que habitavam 
próximo ao rio que dá nome à cidade e que, segundo Paulo Venturele de Paiva 
Castro (1992, p.15), vem do vocábulo indígena “Ce-ará-mirim” e possui entre suas 
diversas traduções: “canto do papagaio pequeno”. Segundo Júlio de Senna (1974, 
p.361, apud Hora Neto, 2015, p.26), a partir das missões chefiadas por Manoel 
Mascarenhas foram travadas duras batalhas contra os nativos que resultaram na 
reconquista do território por Portugal. Essa batalhas acabaram por massacrar a 
população nativa da região que até então era constituída de mais de 16 aldeias, as 
quais totalizavam uma população de cerca de 11.000 indivíduos.

Segundo Monteiro (2002, p.166, apud Hora Neto, 2015, p. 28) a forte seca ocor-
rida entre os anos de 1844 a 1846 foi responsável por dizimar a população de 
gado e diminuir os lucros gerados pela exportação do algodão, o que levou os 
proprietários de terra a buscarem por uma atividade mais sólida. Além disso, Cruz 
(2015, p.55) cita que houve a iniciativa do governo para enfrentar a crise do açúcar 
vivenciada no contexto nacional no século XIX, sendo incentivado a construção de 
engenhos e estradas de ferro. Então, os donos de terra voltaram seus olhos para 

a Zona da Mata e passaram a investir no plantio de cana-de-açúcar no médio vale 
do rio Ceará-Mirim, desta época inclusive data o Engenho Carnaubal que foi o 
primeiro engenho da região, construído em 1843 e de propriedade do português 
Antônio Bento Vianna, segundo José Avelino da Hora Neto (2015, p. 28).

Com o cultivo da cana as relações sociais e econômicas se dinamizaram levando 
ao surgimento de uma sociedade urbana, inicialmente denominada como povoa-
do “Boca da Mata”, o qual abastecia os engenhos instalados no vale. A ocupação 
inicial do povoado se deu onde anteriormente se encontravam os engenhos Es-
pinheiro e Diamante, os quais, assim como outros engenhos da época, possuíam 
faixas de terra estreitas e alongadas (Castro, 1992, p.17). A conformação espacial 
situa a cidade em um declive, o qual tem sua parte mais baixa na área próxima ao 
rio Ceará-Mirim. O povoado, diz Senna (1974, p. 454, apud Hora Neto, 2015, p. 30), 
se dava na intersecção de uma série de estradas importantes e que tornava-o um 
ponto central, dentre essas estradas, têm-se: as que seguiam para o sertão, as que 
vinham de Extremoz e Natal, as que partiam para o povoado de Jacoca e as praias 
do norte e ainda as que davam acesso aos engenhos após o rio Ceará-Mirim.

No contexto internacional tem-se uma demanda do açúcar brasileiro em decor-
rência da desorganização do mercado das ilhas da América Central. Já no contexto 
nacional a cafeicultura ganha espaço no sudeste e sul do país, diminuindo a pro-
dução do açúcar paulista. Assim, segundo Morais (2005, apud Lopes, 2008, p. 28), 
até 1894 foram construídos mais de 50 engenhos na região, estes além de serem 
marcos na paisagem eram responsáveis pela riqueza. A cana-de-açúcar produzida 
na região era a responsável por 60% de todo o açúcar produzido no estado sendo 
o principal produtor da província, de acordo com Cruz (2015, p. 46). O desenvolvi-
mento urbano estava fortemente ligado ao dinamismo político e econômico gera-
do pela classe social dominante enriquecida pela monocultura da cana-de-açúcar 
e o regime escravocrata, que além disso agitava o comércio local.

Contudo, devido a uma baixa no preço do açúcar e das constantes inundações do 
rio Ceará-Mirim que acabavam com safras inteiras, a atividade açucareira entra 
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em crise na primeira década do século XX. Em decorrência disso, na região rural 
cerca de 20 engenhos foram desativados entre os anos 1914 a 1925. Embora ten-
ham sido instaladas tardiamente em comparação aos outros estados, as usinas 
em Ceará-Mirim prosperaram até a década de 1970. Neste mesmo contexto, de 
acordo com Morais (2005, apud Lopes, 2008, p. 29), não dispondo de recursos 
para modernizar a sua produção, os senhores de engenhos se tornaram meros 
fornecedores de insumo para as próprias usinas, deixando então os engenhos “de 
fogo morto” e perdendo o seu lugar no topo da hierarquia social, cedendo esse 
lugar para a figura do usineiro (Cruz, 2015, p. 69). De acordo com Lopes (2008, p. 
30), no ano de 2008 apenas o engenho Mucuripe continuava com a produção de 
mel e rapadura, bem como a única usina ativa era a Companhia Açucareira Vale do 
Ceará-Mirim, também conhecida como Usina São Francisco. Atualmente, em 2017, 
nenhum dos dois permanecem em atividade.

O crescimento de 1970 a 2004 do município de Ceará-Mirim, foi predominante-
mente do litoral do município que se desenvolveu independente do centro munici-
pal (Araújo E Clementino, 2006, p.68, apud Lopes, 2008, p.38). Essa área urbana no 
litoral, segundo Lopes (2008, p.39), começa a apresentar ocupação significativa em 
torno de 2001, a partir de um vetor de crescimento de sentido sul-norte, com in-
fluência de dinâmicas metropolitanas ligadas à indústria do turismo. Desse modo, 
a conexão entre essas duas áreas urbanas seria fundamental para a implemen-
tação de uma rota turística ligando a área dos antigos engenhos com as praias do 
município.

2.  Análise espacial e paisagística da área de estudo
A área de intervenção dos estudos gerais realizados pelos grupos da área rural 
está localizada a norte do centro urbano do Município de Ceará-Mirim e conec-
ta-se com o litoral pela BR 160, e com outros municípios do Estado pela BR 406 
e pela RN 064. A subárea, situada em torno do Engenho Carnaubal (em um raio 
de 1,00 km), objeto de análise do presente estudo, possui predominância de área 
não urbanizada, notando-se apenas uma pequena porção urbanizada referente a 

porção norte do centro urbano do município. A área encontra-se sob a mancha da 
Área Especial de Interesse Histórico do município (Ceará Mirim, 2016), e nela tam-
bém está situado o Engenho Guaporé, o qual já se classifica como Patrimônio tom-
bado pelo IPHAN. Além disso, também foram identificadas Áreas de Preservação 
Permanente (APP’s) de acordo com o Código Florestal (2012), as quais abrangem 
30,00 m das margens dos rios e corpos d’água existentes na subárea.

Figura 2: Análise visual da paisagem do Engenho Carnaubal e Unidades de Paisagem do seu 

entorno.

Fonte: Acervo dos autores.
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A análise espacial e paisagística leva em conta os critérios adotados na metodolo-
gia do Projeto Orla (Ministério do Meio Ambiente et al., 2006), uma iniciativa do 
Governo Federal conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente. Foram realizadas 
adaptações para a avaliação da subárea de estudo do presente trabalho, que se 
localiza num ambiente rural. No Diagnóstico Paisagístico são considerados os ele-
mentos básicos da macropaisagem: Suporte Físico, Drenagem, Cobertura vegetal e 
Mancha Urbana. Na área de estudo é possível perceber a disposição da vegetação 
concentrada nas margens dos rios, e na porção do lote pertencente ao Engenho 
Carnaubal, em vista da não existência de produção agrícola em grande escala. 
Atualmente, o engenho possui uma pequena área de plantio de subsistência para 
a família que nele habita e também desenvolve a atividade de criação de gado, 
a qual é mantida pelo dono das terras. Nas demais regiões, nota-se indícios de 
atividades exploratórias, como a carcinicultura e a agropecuária, que impactaram 
de tal forma a região que sua vegetação se constitui basicamente de forragens e 
mata nativa arbustiva de médio porte. 

Quanto ao parcelamento, nota-se a predominância de lotes que ocupam grandes 
porções de terra, tendo em vista as áreas de latifúndio e a porção industrial per-
tencente a Usina São Francisco. A malha da porção urbana ao sul segue uma es-
trutura ortogonal, dentro de padrões regulares de urbanização. Outro ponto que 
é visível quanto ao parcelamento, é a cobertura vegetal nativa que se encontra nos 
limites dos lotes, isso se dá pelo uso econômico da região (agronegócio e agro-
pecuária). Logo, a mata nativa foi sendo suprimida para dar espaço aos canaviais e 
pastos. A configuração paisagística é predominantemente rústica, tendo em vista 
a presença de grandes lotes encobertos por vegetação e inexistência de espaços 
públicos tratados.

Sintetizando essas estruturas de cobertura têm-se uma grande mancha de área 
vegetal com fragmentos de massa edificada, representadas pela porção urbana 
e pelas edificações dos engenhos, tendo como linhas as vias que os conectam. 
Quanto ao estágio de urbanização toda a subárea é ocupada por edificações hor-
izontais, ou seja, não há presença de edificações acima de 3 pavimentos. Vale sa-

lientar que o Plano Diretor do Município (Ceará Mirim, 2016) estabelece zona de 
adensamento básico para o município como um todo.

Com base no cruzamento dos dados levantados na análise, obteve-se um mapa 
síntese das Unidades de Paisagem dentro da subárea. A Unidade 1 é marcada 
pela predominância de recobrimento vegetal e vegetação nativa, e também pela 
presença dos Engenhos, ambos objetos de valor patrimonial e preservação. A Uni-
dade 2 é referente a área de atividades como a carcinicultura e outras atividades 
econômicas exploratórias, pois percebe-se a ausência de vegetação de grande 
porte e um traçado reticulado que indica atuações humanas. A Unidade 3 abarca 
o território pertencente ao Complexo açucareiro, que embora desativado, deixou 
marcas visíveis no solo e consequentemente na paisagem. Por fim, a Unidade 4 
se refere à porção urbana que possui características bem distintas do restante da 
subárea pela conformação do traçado, ocupação e edificações existentes, que lhe 
conferem uma paisagem particular dentro dos padrões urbanos da área.

Na análise visual da paisagem seguiu-se o método apresentado por Pires (In. Ya-
zigi, 1999, p. 161-177) que consiste na análise visual de fotografias tiradas in-loco 
durante as visitas de levantamento. Esse método organiza os componentes da 
paisagem: (1) relevo, (2) água, (3) vegetação, (4) atuações humanas e (5) céu. Es-
ses componentes são qualificados  de acordo com suas propriedades visuais: (f) 
forma, (c) cor, (l) linha, (t) textura, (es) escala e (ep) espaço. Posteriormente são 
avaliadas as qualidades e fragilidades visuais, de acordo com características tais 
como: diversidade, naturalidade, singularidade, complexidade topográfica, super-
fície e borda d’água, atuações humanas, bacia visual, intrusão visual, detração da 
qualidade visual, patrimônio natural, recurso turístico e aproveitamento turístico. 
Nesse sentido as fotografias são sobrepostas por formas esquemáticas contor-
nando e identificando os elementos reconhecidos, a fim de constatar potenciali-
dades paisagísticas, ou mesmo fragilidades com presença de intrusões visuais no 
cenário. 
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Na primeira imagem foi possível identificar a horizontalidade dos componentes de 
atuação humana referentes às edificações do Engenho, e por consequência disso 
uma predominância de relevo e céu nesse enquadramento. Também há presença 
de naturalidade da vegetação nativa às margens da rodovia e das árvores no in-
terior da propriedade. Os postes elétricos se configuram como intrusão visual, 
acentuada pela sua escala, e a cerca como um elemento harmônico. 

Na segunda imagem, pela proximidade do ângulo de visão, os elementos da es-
trutura da fábrica possuem todas as propriedades visuais (forma, cor, linha, tex-
tura, escala e espaço). Predomina a forma e linha de contorno dos arcos, a cor e 
textura da alvenaria de blocos cerâmicos, assim como a escala, notada pela altu-
ra considerável do pé-direito e sua composição espacial imponente. Através dos 
vazios das aberturas dos arcos da fábrica há uma janela visual para a casa grande, 
constituindo grande potencial cênico. Também é visível uma porção do estábulo e 
da residência de apoio, que pela distância apresentam-se com forma homogênea 
porém destoantes dos elementos de valor patrimonial. O céu predomina nesse 
ângulo de visão graças ao gabarito baixo das construções, com destaque da cor. 
Por fim percebe-se a vegetação invadindo as ruínas tanto no interior do Engenho, 
como na parte descoberta da Casa Grande, configurando-se como um elemento 
de intrusão visual dado o estado de degradação, representando assim uma fragi-
lidade. As atuações humanas são predominantes e o que favorece sua qualidade 
visual é a diversidade de elementos presentes na composição arquitetônica.

Em suma, a análise paisagística foi essencial para compreender o valor patrimo-
nial do conjunto e com isso propor intervenções de forma a melhor aproveitar do 
seu potencial cênico, levando em conta as características locais de seu entorno.

3.  O Engenho Carnaubal
Segundo Daniel Bertrand (2010, p. 47), o Engenho Carnaubal foi fundado em 1843 
pelo português Antônio Bento Viana, pioneiro na produção açucareira em Ceará-
mirim. O nome faz referência às carnaúbas presentes na região. O complexo foi 

estrategicamente implantado à margem esquerda do principal afluente do rio 
Ceará-mirim, o rio Água Azul. O surgimento dessa atividade econômica causou 
uma transformação paisagística na região: anteriormente caracterizada pelas ma-
tas, o cenário foi tomado por canaviais (Bertrand, 2010, p. 47).

O Engenho segue o partido aberto, no qual os edifícios que o compunha (Fábrica, 
Casa Grande, moradias dos funcionários, etc.) são distribuídos pela propriedade. 
A Fábrica representa a primeira moenda horizontal a operar na região, sendo as-
sim a mais produtiva da época, visto que seu partido de planta retangular abar-
cava todas as etapas de produção num só edifício, promovendo uma maior ra-
cionalização do fluxo. O engenho foi o maior produtor de açúcar no Rio Grande 
do Norte, responsável por 60% da produção até a década de 1920, chegando a 
produzir diariamente até 560 sacos de açúcar de 60kg (Senna, 1972, apud Ber-
trand, 2010, p. 75). Posteriormente, o conjunto foi adquirido por Manoel Emygdio 
de França em 1930 (Lima, 1990, apud Bertrand, 2010, p. 75) que, por fim, repassou 
para Ary Alecrim Pacheco, em 1962.

A partir da década de 1970, as atividades exercidas no Engenho sofreram um 
declínio de produção, com a consequente industrialização do processo de pro-
dução. Apenas se manteve por algum tempo o cultivo de cana-de-açúcar, a fim de 
vender matéria-prima para as usinas que se instalaram no município. Esse declí-
nio, segundo antiga proprietária, em entrevista concedida ao grupo, deveu-se a 
consolidação das Leis Trabalhistas, as quais causaram uma mudança estrutural 
nas formas como os Senhores de Engenho exploravam a mão-de-obra.Devido ao 
desuso e a falta de manutenção, o conjunto edificado encontra-se, atualmente, 
abandonado e em grave estado de deterioração. Além disso, foi construído um 
estábulo e uma residência de apoio aos trabalhadores do local.

3.1 Caracterização do Conjunto Arquitetônico
O conjunto arquitetônico do Engenho Carnaubal pôde ser caracterizado a par-
tir de visita in-loco nos dias 16 e 17 de março de 2017, onde o grupo realizou o 
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levantamento arquitetônico, com medições e fotografias. Além do levantamento 
in-loco, tomou-se como referência documentos do Cadastro de bens imóveis de 
interesse patrimonial realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Rio Grande do Norte, 2013). O conjunto arquitetônico é identificado pelo 
IPHAN a partir do código RN-02600-IM-CJ-00010.

A começar pela Casa Grande, seu alicerce possui camada base de pedra e cama-
das posteriores de tijolos cerâmicos maciços (Imagem ‘a’ da Figura 3). O piso vis-
to no alpendre aparenta ser de cimento queimado vermelho liso, assim como é 
também o rodapé. Atualmente o piso dessa área encontra-se áspero e sem brilho, 
além de desbotado (Imagem ‘b’ da Figura 3). Não foi possível definir piso inter-
no por impossibilidade de levantamento. O sistema construtivo constitui-se de 
paredes autoportantes de tijolos cerâmicos maciços, revestidas em argamassa e 
camada pictórica na cor branca. Estima-se que o pé direito da edificação varia de 
acordo com a inclinação da cobertura devido a inexistência de forro, sendo de 
aproximadamente 5,00m (abaixo da cumeeira) a 3,74 m. Nas paredes externas, o 
assentamento dos tijolos maciços, aparente na estrutura de uma das paredes ex-
postas mostra certa variação: em partes é feito em “uma vez e meia”, outras vezes 
é feito em “uma vez” mais duas camadas “em espelho”. Há também variação na 
ordem das camadas a cada fiada (Imagem ‘c’ da Figura 3). Em uma outra parede 
externa com estrutura exposta, é possível observar o assentamento dos tijolos em 
três camadas de “meia vez” com ajuste comum (Imagem ‘d’ da Figura 3).

Figura 3 Imagens da Casa Grande: (a) alicerce, (b) piso do alpendre, (c,d,e,f) paredes, (g) fachada 

lateral direita, (h) janela, (i) fachada lateral esquerda, (j) cornija, (k) pilar, (l) porta externa original, 

(m) porta externa modificada, (n) janela, (o) cobertura do alpendre. Imagens da Fábrica: (p) 

alicerce, (q) foto antiga da fachada frontal, (r) fachada lateral esquerda.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). Imagem ‘q’: Gibson Machado Alves. Disponível em: <http://

tempodamemoria.blogspot.com.br/2013/09/fotos-antigas-dos-engenhos-de-ceara.html>. Acesso 

em: jul. 2017. Demais imagens: Acervo de Jayne Pereira.
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Já as paredes internas, são mais delgadas, apresentando uma camada de tijolos 
assentados em meia vez com ajuste comum (Imagem ‘e’ da Figura 3). Atualmente, 
as paredes que compõem a porção posterior da edificação estão em parte arruina-
das, criando grandes aberturas por estarem de fato destruídas, e parte em arruin-
amento, camada de acabamento destruída ou semidestruída e estabilidade com-
prometida apresentando fissuras (Imagem ‘f’ da Figura 3). Já as paredes da porção 
frontal encontram-se mais conservadas. A lateral direita, por exemplo, aparenta 
dano apenas na pintura (Imagem ‘g’ da Figura 3). Porém, a parede da fachada fron-
tal e lateral esquerda, além de danos na pintura (e emboço na fundação da lateral 
esquerda), apresenta fissuras que nascem no topo e atingem as vergas em arco 
de algumas esquadrias (Imagens ‘h’ e ‘i’ da Figura 3). Também é possível observar 
dano nas cornijas nas quinas da edificação (Imagem ‘j’ da Figura 3).

Toda a edificação é em alvenaria estrutural. As colunas toscanas do alpendre 
são compostas de tijolos cerâmicos de seção circular. Estas, atualmente, encon-
tram-se com a pintura gasta. Uma delas está rompida (Imagem ‘k’ da Figura 3). As 
principais esquadrias são as da porção frontal, constituídas de folhas em madeira 
com bandeira fixa em meia rosácea de madeira e vidro. Tanto as portas como as 
janelas têm vergas em arco pleno e ombreiras em estilo toscano. As janelas são 
entaladas e possuem peitoril de alvenaria trabalhado em cornija, tem duas folhas 
compostas por réguas com abertura em giro para o interior da edificação (Ima-
gens ‘h’ e ‘i’ da Figura 3). Já as portas, também de duas folhas, são almofadadas 
(Imagem ‘l’ da Figura 3). Sua pintura originalmente era na cor azul turquesa. At-
ualmente, devido às intempéries, essa pintura encontra-se gasta e desbotada. As 
bandeirolas encontram-se total e parcialmente destruídas (Imagem ‘h’ da Figura 
3) – havendo vedação com placas de madeira.

Uma das portas de entrada foi substituída (Imagem ‘m’ da Figura 3). Algumas ver-
gas foram atingidas por fissuras e, em geral, os elementos de composição em 
alvenaria (ombreiras, peitoril e verga) estão parcialmente corroídos (Imagem ‘h’ 
da Figura 3). As dobradiças, ferrolhos e puxadores não puderam ser identificados 
por impossibilidade de levantamento. Outro tipo encontrado foi o de janela sem 

ornamento, apenas com duas folhas de giro em réguas de madeira. Esse tipo está 
presente na despensa da casa (estima-se) e na fachada posterior (Imagem ‘n’ da 
Figura 3). A porção posterior da casa possui as aberturas já sem esquadrias, tendo 
apenas uma restante. A conformação das fachadas indica uma cobertura compos-
ta de sete águas, com cumeeira principal posicionada paralelamente com relação 
à fachada frontal. O engradamento restante é composto por peças em madeira 
bruta serrada (tesouras, frechais, terças, linhas e ripas) e roliça (caibros) e manto 
de vedação em telha cerâmica colonial (Imagem ‘o’ da Figura 3). Os arremates são 
formados por beiral simples. Atualmente, restam três águas do telhado altamente 
comprometidas pela ação dos cupins no madeiramento.

Com relação à Fábrica, o alicerce aparente apresenta tijolos cerâmicos maciços 
(Imagem ‘p’ da Figura 3). Não há vestígios ou informações sobre piso da fábrica, a 
área interna está tomada por vegetação. Seu sistema construtivo se constitui de 
paredes autoportantes de tijolos cerâmicos maciços dobrados e pilares do mes-
mo material reforçando o sistema estrutural incorporados às paredes e dispostos 
na parte interna da edificação. O pé direito varia de 4,10 m a 5,60 m aproxima-
damente. De acordo com imagens antigas, as paredes externas possuiam aca-
bamento com pintura (Imagem ‘q’ da Figura 3), porém não se pode afirmar o mes-
mo do ambiente interno (por falta de informações ou vestígios). Atualmente, as 
paredes externas possuem vestígios de acabamento, porém muito deteriorado 
(Imagem ‘r’ da Figura 3), e internamente estão com tijolos aparentes. Estado atual 
e fotografias antigas apresentam aberturas com vergas retas e em arcos abatidos 
sem presença de esquadrias (Imagens ‘q’ e ‘r’ da Figura 3).

O imóvel não apresenta elementos remanescentes da cobertura, mas foram iden-
tificadas telhas cerâmicas coloniais depositadas nas proximidades das ruínas, es-
timando-se que estas tenham constituído seu manto de vedação. Fotografia da 
fachada frontal da época de funcionamento da fábrica apresenta uma cobertura 
de quarto águas (Imagem ‘q’ da Figura 3), porém, estado atual apresenta vestí-
gios característicos de telhados de duas águas - pontaletes de alvenaria acima das 
paredes laterais externas de um dos volumes (Imagem ‘r’ da Figura 3).
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4.  As Propostas de Preservação e Reuso
Por meio das análises feitas sobre o histórico sociocultural de Ceará-Mirim, pu-
demos encontrar diversos grupos culturais de seu passado através das danças e 
músicas, como: o coco de roda, os caboclinhos e o grupo congo-de-guerra. Visan-
do a preservação destas manifestações culturais e unindo-as a um símbolo da 
época de crescimento de Ceará-Mirim, no caso o Engenho Carnaubal, decidimos 
inserir um Centro Cultural nos remanescentes construtivos da Casa de Purgar e da 
Fábrica do conjunto arquitetônico em estudo. 

Aliado a isso, encontramos a necessidade de adicionar um uso no conjunto que 
se adequasse às questões econômicas do local (onde há desenvolvimento de 
atividades agrícolas em pequena escala), e ao mesmo tempo atraísse a atividade 
turística e fosse facilmente incorporado ao contidiano dos moradores locais. 
Desse modo, o grupo propôs para o edifício da antiga Casa Grande do Engenho 
Carnaubal o uso de restaurante.

Para que pudéssemos intervir na ruína da Fábrica do Engenho Carnaubal partimos 
da base metodológica de restauro De Gracia (1992). Segundo essa metodologia, 
acerca de processo projetual e criação de partido, a relação primária escolhida 
para a intervenção da ruína foi a inclusão (De Gracia, 1992, p.189). Isso se dá por 
meio da estrutura metálica e envoltória de vidro, por dentro da ruína da Fábrica, 
criando um espaço protegido para as atividades sem disputar visualmente com 
a ruína existente. Trabalhamos no segundo nível de intervenção com a criação 
de um anexo na parte posterior, no caso o volume do Auditório, escolha adotada 
tanto para atender as demandas de acústica e conforto, quanto para garantir o 
destaque às ruínas.

Figura 4: Implantação das intervenções no Engenho Carnaubal e imagens esquemáticas das 

propostas de preservação e reuso do conjunto edificado.

Fonte: Acervo dos autores
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A partir dos levantamentos realizados in-loco, e da análise do estado atual da fábri-
ca, elencamos alguns pontos de importância: a proteção da ruína, em seu estado 
atual, sem a obstrução dela ou o ofuscamento por elementos novos; o uso de 
materiais contemporâneos que se harmonizem com o aspecto rústico da ruína; a 
construção de espaços para diferentes atividades. O partido formal é constituído 
em duas partes - uma referente à preservação e reconstrução com novos materi-
ais, e a outra à inserção de um anexo :

• A utilização de uma cobertura em 2 águas, referenciando o estilo do antigo 
telhado da fábrica, sobre uma estrutura metálica que permite a liberação de 
grandes vãos, possibilitando atividades de dança e música. A vedação das salas 
com o drywall proporciona o uso de materiais isolantes, térmico ou acústicos, 
além da reorganização dos espaços, segundo a demanda das atividades. Na 
casa de purgar, a proposta de um palco voltado à praça propicia a apresen-
tação dos grupos culturais, os quais teriam espaço para a prática contínua da 
atividade;

• A segunda parte, conforme nossas intenções de uso para a ruína, é a ampli-
ação com um auditório. Ele se localiza na parte posterior da fábrica, para evi-
tar a obstrução visual das ruínas. Para o auditório, nós trabalhamos a ligação 
deste elemento com a ruína por meio das conexões. As passarelas metálicas 
com cobertura translúcida permitirão a passagem do antigo para o novo.

Já com base nos levantamentos realizados na Casa Grande, que permitiram anal-
isar o estado em que se encontra a edificação, e nas intenções projetuais para o 
reuso de restaurante, foi definido para a preservação da edificação o método de 
intervenção artístico (De Gracia, 1992, p.287). Este método de intervenção permite 
o uso de ruínas sem que haja reconstrução destas, e requer uma base documental 
obrigatória para as ações de projeto, além disso, o método dá ênfase nos aspectos 
plásticos e na adequação ao meio, a forma da edificação deve garantir a harmonia 
entre o antigo e o novo.  

Assim, o partido formal da edificação se divide em três abordagens: a parte frontal 
da casa que encontra-se melhor conservada, o anexo posterior da casa que está 
em ruínas e um novo anexo proposto. Essas três abordagens consistem em:

• Restauro da porção frontal da casa que ainda se mantém erguida e conser-
va características estilísticas da construção original, além de possuir material 
iconográfico do aspecto da edificação antes de seu arruinamento;

• Na parte posterior da casa, que encontra-se em pior estado: paredes derruba-
das, piso tomado por vegetação e sem cobertura. Propõe-se que sejam man-
tidas as paredes no estado de ruína, sem realizar a re-construção das que já 
caíram, sendo construído estruturas de suporte para elas. Além disso, será 
feita a inclusão formal de uma nova cobertura, que em uma das metades da 
edificação será vazada, permitindo a entrada de luz, transformando o ambi-
ente ao qual esta estará sobre, e que atualmente está sem parede para o 
exterior, em um jardim; sendo construído como vedação externa uma nova 
parede com novos materiais e com portas onde antigamente havia aberturas 
na alvenaria que foi destruída, como mais uma inclusão formal a volumetria 
existente.

• Por fim, propõe-se a construção de um anexo na parte posterior da edificação 
com o perfil remetendo às inclinações da parte posterior da casa, integran-
do-o volumetricamente a edificação original e estabelecendo uma relação 
primária em termos topológicos de exclusão. Este anexo abrigaria os setores 
de preparo  e armazenamento dos alimentos, uma vez que estes tipos de usos 
requerem espaços com revestimento que permitam uma fácil higienização. 
Além disso, o anexo é afastado da edificação original, criando um espaço de 
circulação dos funcionários, oculto dos clientes. Este espaço entre a edificação 
existente e o anexo seria coberto por um caramanchão.

A nível de master plan foi proposta a relocação do atual estábulo e casa dos tra-
balhadores - construções recentes que contrastam de forma conflituosa ao 
conjunto mais antigo - para um terreno ao lado, de maneira que as atividades 
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atualmente desempenhadas possam continuar sem interferir nos novos usos des-
ignados para as edificações. A praça é o elemento integrador entre centro cultur-
al e restaurante, configurando um ambiente aberto com ampla capacidade para 
grandes eventos. Diante disso, também foi proposta uma área de camping com 
estrutura de apoio (cozinha, refeitório e banheiros) e horta comunitária para que 
o público possa desfrutar de vivências de ecoturismo no contexto rural. Por fim, 
foi proposta uma base para Associação de agropecuária orgânica para fomento 
dessa atividade na região e uma área de horta orgânica para uso do restaurante.

Considerações Finais 
Este trabalho buscou apresentar a importância do Engenho Carnaubal na história 
não só da cidade de Ceará Mirim, mas do Rio Grande do Norte, visto seu des-
taque frente a uma atividade econômica que influenciou de diversas maneiras o 
desenvolvimento do estado. Destacou-se, também, o valor patrimonial do conjun-
to edificado e sua relação com o entorno, estabelecendo propostas de intervenção 
com o intuito de recuperar os edifícios da situação de abandono e reintegrá-los 
à cidade com novos usos adequados ao contexto, ressignificando seu valor ar-
quitetônico e o potencial paisagístico da área em que se encontra. Além do reuso 
dos edifícios, foi proposta a implantação de novas atividades para o entorno do 
conjunto - considerando também as atividades preexistentes -, de forma que pos-
sam se desenvolver de maneira complementar, constituindo-se num complexo de 
atividades para o uso local e fomento do ecoturismo rural.
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RESUMO
O presente artigo tem como base os estudos iniciados na dissertação de mestrado[1], 
que teve como objetivo principal refletir sobre formas de preservar bens rurais 
tombados hoje inseridos em contextos diferentes de quando foram implantados, 
com o estudo de caso: a Capela do antigo Engenho Penha em Riachuelo/SE. A partir 
desse estudo observou-se a invisibilidade de outras Capelas rurais tombadas, 
também remanescentes de antigos engenhos. Assim, a presente análise apoia-
se no levantamento de dados através da pesquisa bibliográfica e de campo, que 
afirmam essa invisibilidade, na finalidade de refletir e mostrar a importância desses 
importantes testemunhos do patrimônio sergipano.

A resistência dessas capelas, em meio à situação de arruinamento e abandono 
que se encontram, impõem-se aos decretos de tombamento (em qualquer esfera), 
considerando que os mesmos não asseguram a preservação dessas edificações. 
A falta de comprometimento, a ausência de recursos e ações, e as prioridades 
estabelecidas pelos órgãos responsáveis, somam-se às questões na busca do 
entendimento das causas que levaram ao descaso dessa categoria do patrimônio e 
aos valores atribuídos no tombamento. 

Infere-se que o cenário do patrimônio rural aqui apresentado, traduz uma nova 
forma de interpretar sua sobrevivência até os dias atuais. Apesar do estado de 
arruinamento, as capelas resistem junto às novas apropriações, às novas relações e 
aos processos de territorialização (pertencimento).

Palavras-chave: Capelas; tombamento; invisibilidade.

[1]  OLIVEIRA, Tamyres Fontenele de Freitas. Entorno de bens tombados em áreas rurais face a 

processos recentes de ocupação agrária: o caso da Capela da Penha em Riachuelo/SE. Dissertação 

de mestrado apresentada ao Programa de Especialização em Patrimônio (PEP) – Mestrado 

Profissionalizante (MP) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Rio de 

Janeiro, 2014, 130fls. 
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INTRODUÇÃO
A maior parte do que se configura como patrimônio rural em Sergipe tem suas 
origens nos antigos engenhos que ali existiram. A cultura da cana-de-açúcar repre-
sentou um importante setor no processo de economia do estado. Em meados do 
século XVIII até meados do século XIX houve a implantação da maior quantidade 
de engenhos em Sergipe, uma consolidação de ocupação tardia em relação aos 
estados vizinhos (ALMEIDA, 1984, p.31). 

Comparados aos engenhos da Bahia, Alagoas e Pernambuco – estados mais próx-
imos e que possuem ligação histórica com Sergipe – são poucos os que se en-
quadram na mesma morfologia. Os engenhos eram menores e com produção e 
tecnologia menos avançadas, entretanto, uma peculiaridade comum a ser obser-
vada é a dimensão das Capelas, que apesar de possuírem apenas um altar (config-
urando-se como tal), podem ser comparadas à Igrejas Matrizes.

Já no final do século XIX e início do século XX, ocorre a industrialização do setor 
açucareiro, que acaba por modificar a estrutura primitiva do engenho – adota-se 
um processo moderno, acelerado e produtivo. Logo, os engenhos transformam-se 
em usinas, que com a produção em massa, acaba inutilizando a função de pro-
dução do engenho – e todas as suas edificações passam a não ter mais uso, e 
assim as Capelas também deixam de ser utilizadas (AMARAL apud BEZERRA, 2007, 
p.260).

A sobrevivência desses grandiosos remanescentes são destaque marcante na 
paisagem, pois muitos estão implantados nas proximidades das rodovias SE, de 
onde podem ser vistos e apreciados. A maior parte dessa arquitetura rural está 
concentrada no Vale do Cotinguiba e no Vale do Vaza Barris, resumindo-se a ex-
emplares de antigos engenhos de cana-de-açúcar, dos quais, grande parte, pos-
suem como único remanescente: a Capela. 

Foi no estudo da dissertação onde constatou-se a invisibilidade desses bens tom-
bados nos projetos públicos e para algumas comunidades – afinal, nem sempre se 
identificam com o bem considerado patrimônio, mas que mesmo assim resistem 
a todos esses processos de transformação, ocupações e esquecimento.

AS CAPELAS
Para uma melhor identificação das Capelas, definiu-se alguns itens de infor-
mações: nome, engenho de origem, localização e entorno atual, prováveis fun-
dadores, data ou época de construção, estado de conservação/preservação. De-
pois de relatar esses dados, descreveu-se os valores atribuídos no tombamento 
e apontou-se a existência de outros valores de significância como funcionalidade, 
singularidade, dimensão, características técnicas, interesse público e simbólico. E 
por fim, analisou-se a questão da invisibilidade do poder público e da sociedade, 
mesmo diante do tombamento e de tantos outros valores, buscando elencar os 
fatores que tornam esses bens desconhecidos e esquecidos. 

Dos bens tombados pelo IPHAN e pelo Estado de Sergipe, temos oito (8) Capelas 
rurais remanescentes de antigos engenhos, são elas: Capela da Penha localiza-
da no município de Riachuelo; Capela de Nossa Senhora da Conceição (povoado 
Comandaroba), Capela Santo Antônio (Engenho Retiro) e Capela Jesus Maria José 
localizadas no município de Laranjeiras; Capela de Nossa Senhora da Conceição 
(Engenho Caieira) localizada no município de Santo Amaro das Brotas; Capela de 
Nossa Senhora da Conceição (Engenho Poxim) localizada no município de São 
Cristóvão; Capela Nossa Senhora de Nazaré (Itaperoá) localizada no município de 
São Cristóvão e a Capela de Tejupeba (Fazenda Iolanda ou Engenho Colégio) local-
izada no município de Itaporanga d’Ajuda. 

A imagem 1 mostra um mapa geral do estado de Sergipe, onde observa-se a ex-
istência de oito (8) regiões. Todas as Capelas citadas neste trabalho estão local-
izadas na região da Grande Aracaju (leste sergipano), onde estão locados parcial-
mente os Vales da Cotinguiba e do Vaza Barris.
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IMAGEM 1: Mapa de Sergipe - Grande Aracaju e localização das Capelas.

FONTE: Mapa Geral do Estado de Sergipe disponível em http://desvendesergipe.blogspot.com.

br/2012/01/dados-de-sergipe.html. Acesso em 5 de abril de 2018, às 9:00 horas. Mapa ampliado e 

legenda - IPHAN/SE, 2009. Arquivo adaptado por Tamyres Fontenele em março de 2018.

IMAGEM 2: Vista frontal das Capelas - Capela da Penha | Capela de Comandaroba | Capela Jesus 

Maria José | Capela do Retiro (respectivamente).

FONTE: Tamyres Fontenele, 2014.

A Capela da Penha (ver imagem 2) é a única edificação remanescente do antigo en-
genho Penha. Foi tombada em 1943 com a anuência dos proprietários, os irmãos 
Leite Franco, nos termos do artigo 7 do Decreto-Lei nº25 de 30 de novembro de 
1937 – com inscrição nos livros do Tombo Histórico e das Belas Artes, atribuin-

do-lhes valores históricos e artísticos por sua arquitetura, história e bens móveis 
integrados. (IPHAN, 2009)

Localiza-se no município de Riachuelo/SE, no ponto mais alto da paisagem, im-
pondo-se às demais edificações. A área envoltória da Capela é formada por el-
ementos diferentes dos que lhes deu origem: um assentamento rural (Colônia 
Penha) e lotes empresariais (que pertencem à Companhia de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – COHIDRO). Portanto, trata-se de uma 
propriedade pertencente ao Estado de Sergipe e a Capela possui tombamento 
apenas federal.

De acordo com Loureiro (1999, p.35), há indicações de existência do engenho já 
no final do século XVIII, tendo sua construção iniciado em 1795, mas somente em 
1800 passou a receber celebrações de missas. O uso permaneceu até aproxima-
damente 1981, quando houve a primeira constatação de sinais de arruinamento, 
sendo restaurada no mesmo ano. No final do século XX, o monumento já se en-
contrava abandonado e em arruinamento, situação que se estende até os dias 
atuais.

Além dos valores atribuídos no momento do tombamento, percebe-se que pela 
trajetória de aproximadamente 180 anos de uso, esse bem aponta uma importân-
cia não apenas histórica e artística, mas também valores sociais, pois a comuni-
dade residente nas imediações tem interesse em fazer uso da edificação. A Capela 
faz parte de um conjunto de Capelas rurais de imponente singularidade, devido 
sua grandiosidade por compor essa paisagem há mais de 200 anos, afirmando um 
“lugar de memória”.

A Capela de Nossa Senhora da Conceição do povoado de Comandaroba (ver im-
agem 2), situa-se na Fazenda Boa Sorte, zona rural do município de Laranjeiras 
– zona hoje urbanizada devido à expansão da cidade. Trata-se da única edificação 
ainda existente do antigo engenho, tendo seu entorno formado por conjuntos 
habitacionais que cada vez mais se aproximam da Capela. Por vezes ainda se 
destaca na paisagem, pois situa-se numa pequena elevação do terreno junto ao 
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cruzeiro, entretanto, a visualização da Capela é comprometida se observada de 
determinados pontos, devido construções recentes nas imediações. 

A construção da Capela de Comandaroba foi ordenada pelos padres Jesuítas em 
1731, sendo a obra concluída em 1734. Registros apontam o engenho ainda em 
funcionamento no século XIX, sendo movido por tração animal. O tombamento 
aconteceu em 1943 pelo IPHAN, sendo inscrita nos Livros do Tombo Histórico das 
Belas Artes, atribuindo-lhes valores históricos e artísticos, por seus bens móveis 
integrados. (IPHAN, 2009)

Hoje, a edificação atende apenas a usos como algumas missas católicas e visi-
tações turísticas, ambos restritos por situar-se numa propriedade particular. O 
estado de conservação é regular. Trata-se de uma das edificações que tem maior 
proximidade com um núcleo urbano e ainda assim poucos são os que tem conhe-
cimento de sua existência. 

A Capela Jesus Maria José (ver imagem 2) fez parte do antigo Engenho de mesmo 
nome e foi tombada pelo IPHAN em 1943, sendo inscrita nos Livros do Tombo 
Histórico e das Belas Artes, considerando-se seus valores históricos e artísticos, 
por seu acervo de bens móveis integrados (IPHAN, 2009). De acordo com Loureiro 
(1999, p.33 e 34), a Capela foi construída na primeira metade do século XVIII e 
abrigava uma importante pintura no forro, provavelmente do pintor baiano José 
Teófilo de Jesus, que segundo o IPHAN (2009) foi removida do local junto aos de-
mais bens integrados, com a justificativa do péssimo estado de conservação da 
edificação. 

A situação atual é extremamente precária tendo em vista o estado de ruínas que 
se encontra – completamente abandonada, com acesso cada vez mais complexo 
(pois é preciso adentrar um canavial, atravessar um pequeno córrego e seguir por 
uma trilha formada por mata atlântica), além da péssima administração por parte 
dos proprietários (pertencente a Usina São José do Pinheiro desde o século XX) e 
dos órgãos responsáveis.

Localiza-se nas proximidades do Rio Cotinguiba, em Laranjeiras/SE e apesar de 
toda a situação de abandono, a Capela é destaque na paisagem, sendo vista com 
facilidade da rodovia SE-160, com toda sua imponência em meio à vegetação. 

No momento em que é apontada a necessidade em resguardar apenas os bens 
móveis integrados diante do estado de conservação da edificação, a preocupação 
em conservar a Capela de forma integral, parece ter sido deixada de lado, au-
mentando-se a possibilidade do arruinamento da edificação. A compreensão de 
que os valores da edificação vão além da casca que o constrói e do telhado que 
o protege, é de difícil visualização. A singularidade da edificação vai além da edi-
ficação propriamente dita, mais inclui seus valores sociais e de memória coletiva 
para as comunidades que ali viveram e para as pessoas que herdaram de seus 
parentes e amigos essa lembrança da vivência.

O antigo Engenho Retiro ainda conta com dois remanescentes, a Casa de Vivenda 
e a Capela de Santo Antônio (ver imagem 2), e está localizado nas proximidades 
do riacho São Pedro, dentro da propriedade da Fábrica Votorantim Cimentos. A 
conformação do novo entorno é bastante invasiva para as edificações, devido a 
existência e funcionamento das pedreiras para extração da pedra calcária nas 
imediações dos bens tombados. 

A Capela é datada de 1701, construída sob ordens dos padres Jesuítas. Consid-
erando o seu valor histórico e artístico, o IPHAN tombou o conjunto (Casa e Cape-
la) em 1944, com inscrição nos Livros do Tombo Histórico e das Belas Artes. (IPH-
AN, 2009)

A situação atual de conservação é boa, pois a Fábrica realiza manutenções sob a 
supervisão do IPHAN. No entanto, o acesso é bastante restrito, devido a rigorosi-
dade para adentrar os limites da fábrica, por uma questão de segurança individu-
al. Contudo, a capela fica fechada na maior parte do tempo, sendo aberta apenas 
para a realização de missas e pequenos eventos para os funcionários. 
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Trata-se de um conjunto de edificações (Casa e Capela) esquecidas em meio à 
sua nova área envoltória, impossibilitando que a própria população do município 
tenha acesso. Além disso, faz parte do conjunto de capelas rurais sergipanas que 

possuem a singularidade do seu porte, se comparadas aos estados vizinhos que 
tiveram a cultura da cana-de-açúcar como uma das principais economias no perío-
do.

IMAGEM 3: Vista frontal das Capelas - Capela do Engenho Caieira | Capela do Engenho Poxim | 

Capela Itaperoá | Capela de Tejupeba (respectivamente).

FONTE: IPHAN/SE, 2014.

A Capela de Nossa Senhora da Conceição do engenho Caieira (ver imagem 3) lo-
caliza-se em Santo Amaro das Brotas/SE, na margem esquerda da rodovia SE-240 
que segue para a cidade de Maruim. Construída em 1750, a única edificação ainda 
existente do antigo engenho foi tombada pelo IPHAN em 1944 com inscrição nos 
Livros do Tombo Histórico e das Belas Artes, sendo-lhes atribuídos valores históri-
cos e artísticos. (LOUREIRO, 1999, p.54 e 55)

De acordo com Loureiro (1999, p.55) ainda na primeira metade do século XX, o en-
genho movido à vapor, passou a produzir mais de cinco mil sacas de açúcar cristal 
por safra – funcionando até 1947. A propriedade é particular e foi desmembrada 
em cinco partes, formando outros sítios na região. 

Apesar de situada no relevo mais alto do local, não se destaca tanto quanto às 
demais capelas aqui apresentadas – apresentando-se de pequeno porte –, no en-
tanto, uma característica marcante e singular para este período é a existência do 

alpendre que rodeia três faces da capela. Encontrava-se em bom estado de con-
servação até quando ainda havia uso, mas hoje a situação é pior, conformando 
mais um “lugar de memória” esquecido às margens de uma rodovia, na zona rural 
de um município de passado açucareiro. 

A Capela de Nossa Senhora da Conceição do antigo Engenho Poxim (ver imagem 
3) fica às margens do Rio Poxim, no município de São Cristóvão. As referências 
mais antigas do Engenho datam de 1751 (inscrição no portal da entrada), quan-
do pertencia a Gonçalo Paes de Azevedo. Há outra indicação no mapeamento de 
Gonnet de 1815 – entretanto, não foi registrado no recenseamento de 1920. Por 
seus valores históricos e artísticos, a Capela foi tombada pelo IPHAN em 1943 e 
inscrita nos Livros do Tombo Histórico e das Belas Artes. (IPHAN, 2009)

O Inventário do IPHAN elaborado nos anos de 2009 e 2010, aponta a existência de 
outras edificações que fizeram parte do antigo engenho: casas datadas do século 
XXI, moradas de trabalhadores que datam da primeira metade do século XX, baias 
de ovelhas do século XXI, um curral do final do século XX e a capela datada da 
metade do século XVIII. Além disso, o seu entorno abriga também o assentamento 
Rosa Luxemburgo II, que se apropriou do local e faz uso da terra – inclusive nas 
proximidades da Capela, ao lado do cruzeiro, onde foi construído um parquinho 
infantil.

A capela foi construída no ponto mais alto do relevo, impondo-se às demais edi-
ficações com sua grandiosidade, entretanto, o que vem chamando mais atenção 
é o estado de arruinamento e abandono. Este caso assemelha-se bastante com 
a Capela da Penha, já citada aqui, pois possui uma comunidade no entorno que 
quer fazer uso da edificação e são impedidos devido ao estado de conservação 
precário da mesma. 

Percebe-se que é um bem de grande potencial funcional, podendo atender à co-
munidade nas imediações. Possui marcante singularidade, tanto por abrigar no-
vos vizinhos na sua área envoltória, com pelo interesse dessa comunidade em 
atribuir uso. 
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A Capela de Nossa Senhora de Nazaré (ver imagem 3), conhecida como Itaper-
oá, situa-se na Fazenda de mesmo nome, no município de São Cristóvão. Esse 
bem possui tombamento estadual de acordo com o decreto nº 6.128 de janeiro de 
1984, com inscrição no Livro do Tombo nº01 (geral, folha 07), que atribuiu valores 
por ser datada do século XVIII e por ser o único vestígio – aparentemente visível – 
do antigo engenho de açúcar. Além disso, existe uma instrução de tombamento 
federal ainda em processo[2].

É possível avistar a edificação da BR-101, junto ao seu entorno formado por 
uma vasta vegetação e uma chaminé, que de acordo com Loureiro (1999, p.71), 
provavelmente pertence ao conjunto do engenho, que parou de funcionar em 
1940. 

O estado atual de arruinamento e o completo abandono apontam o descaso, tan-
to por parte do proprietário como também do Governo do Estado. Se por um lado 
foram atribuídos valores, por outro houve esquecimento.

Outro conjunto tombado pelo IPHAN em 1943, com inscrição no livro do Tombo 
Histórico, é a Residência e Capela de Tejupeba (ver imagem 3), que fizeram parte 
do antigo Engenho Colégio – hoje conhecida como Fazenda Iolanda – localizado 
nas proximidades do riacho Tejupeba, no município de Itaporanga D’Ajuda, uma 
das localidades mais antigas de Sergipe (1575) – “terras do cacique Surubi” (LOU-
REIRO, 1999, p.20). Ainda de acordo com a mesma autora, o local funcionou como 
escola e residência dos Jesuítas, para a catequese de índios da região no século 
XVII, período em que o engenho começou a ser construído. 

Esse conjunto de edificações (Casa e Capela) também esquecidas em meio à sua 
nova área envoltória, possui suas singularidades enquanto patrimônio. Faz parte 
desse legado de bens tombados que possuem tamanha grandiosidade quanto ao 

[2]  Informação disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/
arquivos/2016-11-25_Lista_Bens_Tombados.pdf. Acesso em: 25/07/2017.

porte da Capela, um lugar que guarda história e memória desse período da que 
teve a cultura da cana-de-açúcar como uma das principais economias do Estado.

A (in) visibilidade das Capelas
A partir dos casos apresentados, percebe-se a existência de características co-
muns que tornam esses bens invisíveis: a conformação espacial, pois muitos pos-
suem novos vizinhos e enquadram-se num contexto diferente do que lhes deu ori-
gem; o estado de conservação precário ou em estado de ruínas; a localização das 
edificações em áreas rurais, que não possibilita o contato e a interação do objeto 
com o sujeto; uma possível falta de identificação por parte das comunidades nas 
imediações, que não reconhecem a edificação com tal importância; e ainda a in-
existência de projetos públicos que contemplem a restauração desse patrimônio. 

A preocupação com o destino do nosso patrimônio cultural faz com que sejam 
elaboradas leis que busquem salvaguardar esses bens, tais como o decreto es-
tadual nº 6.128 de janeiro de 1984 que protege o patrimônio sergipano e o De-
creto-Lei nº 25 de 1937 que trata da proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional, sendo esta a primeira norma jurídica que dispõe sobre o direito de pro-
priedade (CHUVA, 2009, p.147). De acordo com a mesma autora, o tombamento:

(...) é um ato administrativo que deu origem à tutela do Estado sobre o 
patrimônio histórico e artístico nacional, em virtude do valor cultural 
que lhe fosse atribuído, por meio do Sphan. O tombamento tem 
como finalidade impor uma delimitação de propriedades, públicas ou 
privadas, sem, no entanto, promover a desapropriação ou impedir sua 
alienabilidade. (CHUVA, 2009, p.147)

Esses instrumentos asseguram a existência física do bem (evita em parte as 
demolições) mas não assegura a sua conservação, com isso, a ausência de ações 
por parte desses órgãos somam-se às causas que levaram ao descaso dessa cate-
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goria do patrimônio rural, sendo este mais invisível do que o urbano, tanto por sua 
localização como por seu contexto histórico e configuração espacial. 

As Cartas Patrimoniais são recomendações que orientam as políticas de preser-
vação do patrimônio. Estas não têm poder legislativo, no entanto tratam de for-
mas de ação sobre o patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e natural. A Car-
ta de Veneza (1964, p.01), elaborada no II Congresso Internacional de Arquitetos 
Técnicos dos Monumentos Históricos (ICOMOS), aborda os princípios que devem 
presidir à conservação e à restauração dos monumentos, elaborados e formu-
lados num plano internacional, aprofundando os conceitos singelamente apre-
sentados na Carta de Atenas, na busca de uma maior abrangência. Assim, a carta 
instituiu a noção de “bem cultural” tal como conhecemos hoje. Explica ainda, em 
seu artigo 1º que:

(...) a noção de monumento histórico compreende a criação 
arquitetônica isolada bem como o sítio urbano ou rural que dá 
testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa 
ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes 
criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com 
o tempo, uma significação cultural. (CARTA DE VENEZA, 1964, p. 01 e 02); 
(grifo nosso).

No Brasil, o patrimônio rural, em específico as Capelas de antigos engenhos do 
Nordeste, sobreviveram por seu uso contínuo, ou até quando isso foi possível. 
Pode-se afirmar isso pelos materiais de construção, pois os mesmos foram utiliza-
dos nas casas-grandes e muitas destas desapareceram. Outro fato é que algumas 
dessas capelas passaram a ser equipamento comunal de pequenas freguesias, 
que assegurou a sua “preservação” por um tempo. A partir do momento que es-
sas capelas param de ser utilizadas, elas entram em decadência e deixam de ser 
prioridade para o poder público, pois tornaram-se edificações em processo de 
arruinamento.

Carlos Lemos (2013, p.113) explica que três causas merecem reflexão maior quan-
do se trata de conservação de um bem cultural. A primeira delas é que o abando-
no conserva. Parece radical, mas muitas vezes, as edificações podem guardar por 
anos a sua feição original quando não utilizada de forma indevida. O problema 
desses bens é que a grande maioria demorou a receber algum tipo de salvaguar-
da – ou seja, os órgãos preservacionistas demoraram a intervir, onde o mais anti-
go – IPHAN – só começou a atuar na década de 40. 

Posteriormente, o autor fala do desejo incontrolável em perpetuar o patrimônio 
cultural por razoes sentimentais que levam “certas pessoas, ou sociedades, a legar 
às gerações futuras documentos de maior valia” (LEMOS, 2013, p.114). Mas as vez-
es essas gerações futuras não compreendem o valor do legado, e o deixam desa-
parecer. Por fim explica a questão do programa de necessidades, sendo este um 
dos condicionantes do que chamamos de “partido arquitetônico”. A abordagem é 
clara ao reportar-se ao uso adequado a esse programa existente, e que quando é 
preciso interferir, acontece uma transformação natural às necessidades e que por 
isso o que nos resta na cidade são os conventos e igrejas – edificações que temos 
dificuldade em atribuir novos usos.

O autor Cyro Lyra (2006, p.56-57) esclarece sobre as dificuldades em consolidar 
novas relações entre igrejas e usos, quando explica que uma igreja já nasce com 
sua função predestinada devido sua singularidade plástica. Essa colocação faz re-
fletir sobre novas formas de pensar a preservação a partir da atribuição do uso 
e sua utilização. Afirmando-se em Riegl (2014, p.69), “se (...) para o valor de anti-
guidade, o uso prático e contínuo de um monumento é seu significado mais im-
portante (...) a possibilidade de um conflito entre tal valor e o valor utilitário (...), 
encontra-se agora bastante reduzida”.

Tratando-se de Capelas de antigos engenhos é preciso desmistificar a plasticidade 
dessas edificações e atribuir de fato a utilidade a esses bens, aliada aos novos 
vizinhos – de forma a apropriar-se – mesmo com as questões das novas condições 
de seu entorno. 
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Não há necessidade de exterminarmos o tratamento de monumento em 
caso de conflito entre o valor utilitário e o valor histórico, porque nesses 
casos já existe um conflito com o valor de antiguidade; apenas o valor 
histórico, por sua maior fragilidade, acomodar-se-á mais facilmente às 
exigências do valor utilitário. (RIEGL, 2014, p.69)

De acordo com Lyra (2006, p.53), “a obra arquitetônica, por ser uma arte emi-
nentemente utilitária, necessita ser continuadamente usada para sobreviver. As 
ruínas, em sua maioria, são testemunhos de edifícios que ficaram ociosos”. Em 
concordância com o autor, vale lembrar da explicação de Riegl (2014, p.48) quando 
exemplifica coerentemente a dificuldade em se trabalhar valores quando se trata 
de ruínas:

As marcas de uma destruição violenta nas ruínas de um castelo não 
parecem ser mais propícias para suscitar no espectador moderno uma 
evocação de antiguidade. Se, apesar disso, as ruínas ilustram o valor 
de antiguidade (...), isso acontece porque (...) elas o tornam claramente 
perceptível, perfeito para satisfazer a sensibilidade do homem moderno. 
(RIEGL, 2014, p.48)

As relações existentes entre as Capelas articulam-se – arquitetonicamente, histori-
camente, espacialmente, morfologicamente – constituindo uma rede territorial de 
sistemas que deve ser ponderada. As novas apropriações desses sítios em áreas 
rurais – do ponto de vista geográfico, social e simbólico – devem ser colocadas 
como essenciais aos estudos de preservação/conservação, pois acredita-se que é 
indispensável a qualquer projeto que vá conciliar a preservação da edificação aos 
interesses das comunidades nas proximidades.

Considerando a singularidade desses remanescentes, parte-se da hipótese que 
eles podem representar um lugar de memória afetiva e coletiva para as comuni-
dades que estiveram presentes enquanto havia uso e para as atuais (onde hou-
ver), mesmo sem funcionamento de atividades. A invisibilidade aqui presentada 
vai além dos aspectos materiais, trata-se do desconhecimento do patrimônio na 

constituição histórica, artística e cultural no Estado de Sergipe, que acaba por for-
mar uma sociedade com olhar superficial para essas questões.
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RESUMO
Considera-se que as políticas patrimoniais e suas premissas encontram-se 
estabelecidas e em uso pelos municípios, estados e nacionalidades, porém, ainda há 
trabalho a executar no que diz respeito a conscientização e valorização social, esta 
que está intrinsecamente associada a educação patrimonial. Dessa forma, o trabalho 
deve ser na relação indivíduo e sociedade. A proteção e promoção do patrimônio 
cultural no âmbito social devem estar associadas as tarefas que possibilitam a 
recriação e ressignificação da memória coletiva no presente, reforçando assim, o 
significado da participação da sociedade em ações que fortaleçam a cidadania e 
assim, destaca-se, que a educação patrimonial torna-se primordial para o alcance 
desse objetivo. Considerando esse contexto, busca-se apresentar o trabalho 
desenvolvido, relacionado à educação patrimonial, aplicado aos alunos ingressantes 
do curso de arquitetura e urbanismo, da rede de ensino Doctum de Juiz de Fora, 
Minas Gerais. O trabalho é aplicado no componente curricular, projeto integrador. 
O objetivo principal desse projeto é sensibilizar o aluno com relação ao patrimônio 
cultural desde o primeiro semestre de curso, através dos estudos integrados aos 
componentes curriculares de Estética e História da Artes e História da Arquitetura e 
Urbanismo. Sabe-se que na escola de arquitetura e urbanismo, os discentes terão 
disciplinas curriculares obrigatórias, relacionadas ao patrimônio cultural, contudo, 
na maioria das instituições, são aplicadas ao final do curso. Portanto, torna-se 
primordial e direcional, nesse projeto, sua aplicabilidade ao aluno ingressante 
pois, seu objetivo é levar conhecimento teórico e prático ao longo de sua trajetória 
acadêmica. Entende-se que o discente passa pelos componentes curriculares de 
seu curso, com repertório, referência e, principalmente potencial crítico, reflexivo e 
argumentativo, para assim, aplicar em suas criações arquitetônicos e planejamento 
urbano, os conhecimentos adquiridos através desse projeto. As atividades culminam 
em trabalhos científicos, onde são gerados resumos expandidos para explanação 
em evento da instituição. O evento intitulado “Ateliê Científico” é semestral e aberto 
a comunidade acadêmica e também, a comunidade externa. Dessa forma, os 
trabalhos podem atingir um público maior, levando a educação patrimonial aos 
alunos de outros cursos da Instituição e a comunidade externa. A importância 
desse trabalho desenvolvido com alunos ingressantes é validada por sua proposta 
de atividades que visam, através da pesquisa orientada, um processo ativo de 
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conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os 
para o reconhecimento desses bens e propiciando a geração e a produção de novos 
conhecimentos, em um processo contínuo de criação cultural. 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Escola de Arquitetura; Discentes Ingressantes.

Educação Patrimonial
As políticas patrimoniais e suas premissas encontram-se estabelecidas e em uso 
pelos municípios, estados e nacionalidades, porém, ainda há trabalho a executar 
no que diz respeito a conscientização e valorização social, esta que está intrinse-
camente associada a educação patrimonial. O trabalho deve ser na relação in-
divíduo e sociedade, para tanto, a proteção e a promoção do patrimônio cultural, 
no âmbito social, devem estar associadas as tarefas que possibilitam a recriação e 
ressignificação da memória coletiva no presente, reforçando assim, o significado 
da participação da sociedade em ações que fortaleçam a cidadania. 

As cidades brasileiras ainda carecem de efetivas práticas relacionadas à educação 
patrimonial, segundo Rocha, Moreira e Costa (2018) esta, ainda não é tratada com 
a devida importância. Isso se verifica com casos de degradação aos bens patrimo-
niais até mesmo em cidades de representatividade nacional e/ou internacional. 
Nesses casos, apesar do êxito econômico e apreço local, muitas vezes depreciadas 
pela inoperância administrativa, que carecem de práticas educacionais e incen-
tivadoras do patrimônio.

Entende-se que a educação patrimonial deve estar associada às práticas do ensi-
no, na prática acadêmica e profissional. Magalhães (2009), destaca exemplos de 
estudo e reflexão acerca do patrimônio que são intencionais no âmbito nacional, 
listados a seguir: 1. Parâmetros curriculares nacionais – PCN; 2. Ensino de arquite-
tura e urbanismo; 3. Turismo e apropriação do patrimônio e; 4. Incentivo no setor 
cultural. 

No que se refere ao primeiro item, acima listado, este, trata-se de um importante 
documento norteador para as práticas do ensino fundamental. Para os grad-
uandos em arquitetura e urbanismo, as diretrizes curriculares explanam sobre a 
exigência da abordagem em sua estrutura curricular, com os componentes que 
explanam sobre a teoria e prática acerca do patrimônio artístico e cultural. As dis-
ciplinas aplicadas são oferecidas, na maioria das Instituições de ensino, na fase de 
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maturação do curso, trabalhando as intervenções e apropriações em edificações 
e/ou áreas de preservação.

Segundo Magalhães (2009), “o Turismo apropria-se do patrimônio na sua prática, 
sendo um dos principais elementos de definição de roteiros e investimentos na 
área”. Nesse contexto, o profissional/cidadão pode envolver o patrimônio numa 
conjuntura mais ampla, no que tange o patrimônio para além de um espaço, con-
siderando, em alguns casos, sua totalidade no que diz respeito aos elementos 
como a cultura imaterial, festas e tradições.

Considerando o quarto item explanado por Magalhães (2009), no âmbito cultural 
(incentivo no setor cultural), o patrimônio é entendido como um campo específico 
e pode ser associado às políticas e aos programas sociais, no campo da educação 
e da cultura. 

Analisando o explanado, acredita-se que qualquer trabalho que envolva a edu-
cação patrimonial, deve ter um caráter transformador, para de fato, atingir o ex-
pectador/cidadão. Para isso, a educação deve ter como princípios norteadores: 
memória e identidade social. Assim, o patrimônio deve ser reconhecido, ter per-
tencimento. 

Magalhães (2009) define como educação transformado:

necessidade do reconhecimento de seu contexto imediato, de sua 
localidade, indo além do patrimônio oficial, e assim, de uma concepção 
tradicional de identidade nacional; é libertadora, ao permitir a 
coexistência, conflituosa ou não, de uma diversidade de manifestações 
e edificações, superando aquilo que tradicionalmente se convencionou 
a denominar de patrimônio; foco na apropriação e interpretação, 
geralmente conflituosa, favorecendo a diversidade de possibilidade de 
entendimento acerca do patrimônio; [...]

A valorização da memória e identidade social, está diretamente ligada a educação 
transformadora pois, com a valorização do indivíduo ou de seu grupo de referên-

cia, a educação deixa de ser pautada apenas na valorização tradicional, naciona-
lista, de valorização de grandes eventos e de grandes manifestações, para atingir 
no micro espaço e aquela comunidade específica, que se sente representada e 
consequentemente a protege. Dessa forma, a valorização patrimonial toma uma 
perspectiva mais justa pois, permite que os cidadãos passem de expectadores 
para serem protagonistas e narradores, criando possibilidades de conflitos de ide-
ias, contrapondo-se a perspectiva meramente positivista da narrativa tradicional. 

Nesse sentido, pode-se listar como objetivos da educação patrimonial: ser um 
instrumento de afirmação da cidadania; incentivar a apropriação e usufruto do 
patrimônio; capacitar o indivíduo para a leitura e compreensão do universo so-
ciocultural que está inserido; produzir novos conhecimentos, possibilitando um 
enriquecimento individual, coletivo e institucional; tornar acessível instrumentos 
para leitura crítica dos bens culturais em suas múltiplas manifestações; fortalecer 
a identidade cultural; estimular o diálogo com órgãos responsáveis.

Para tanto, a Educação Patrimonial é fundamental para a construção, conservação 
e ampliação do caráter identitário dos cidadãos, trabalhando o resgate cultural e 
a valorização da história das comunidades e grupos sociais, na busca do recon-
hecimento do patrimônio coletivo. Vale destacar que, “a comunidade é a melhor 
guardiã de seu patrimônio. Só se preserva aquilo que se ama e só se ama aquilo 
que se conhece” (MAGALHÃES, 1979 apud CAMPOS, 2005, p. 159).

A educação patrimonial, segundo Horta (1999), foi reconhecida a partir de uma 
inciativa promovida pelo Museu Imperial de Petrópolis (RJ), em 1983. A autora afir-
ma que foi a partir dessa experiência que surgiram novas práticas e experiências 
desenvolvidas no país. 

Diante do caráter abrangente que define o termo “Patrimônio”, a educação patri-
monial assume um papel amplo, podendo ser trabalhada, 

[…] uma proposta interdisciplinar de ensino voltada para as questões 
atinentes ao Patrimônio Cultural. Compreende desde a inclusão, nos 
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currículos escolares de todos os níveis de ensino, de temáticas ou 
de conteúdos programáticos que versem sobre o conhecimento e a 
conservação do patrimônio histórico até a realização de cursos de 
aperfeiçoamento e extensão para os educadores em geral […] de forma 
a habilitá-los a despertar, nos educandos e na sociedade, o senso de 
preservação da memória histórica e do consequente interesse sobre o 
tema (ORIÁ, 2001).

Da Educação e Cultura, direito e dever 
A educação é de direito de todos, como descrito no Capítulo III da Constituição 
Federal de 1988, “da Educação, da Cultura e do Desporto”. No Artigo 215, faz-se a 
leitura:

Art. 215. 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.  § 1º O Estado 
protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional.  § 2º A lei disporá sobre a fixação de datas 
comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais.  § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, 
de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e 
à integração das ações do poder público que conduzem à:  I - defesa e 
valorização do patrimônio cultural brasileiro; II - produção, promoção 
e difusão de bens culturais; III - formação de pessoal qualificado para 
a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV - democratização 
do acesso aos bens de cultura; V - valorização da diversidade étnica e 
regional. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 48, de 
2005).

No que tange o patrimônio cultual a Constituição Federal de 1988, ainda no 
Capítulo III, “da Educação, da Cultura e do Desporto”, define como patrimônio a 
ser preservado: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  I 
- as formas de expressão;  II - os modos de criar, fazer e viver;  III - as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas;  IV - as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais;  V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. 

Ainda, determina as formas de proteção e assinala os agentes no processo, assim 
como suas funções: 

 § 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação.  § 2º Cabem à administração pública, 
na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.  
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 
de bens e valores culturais.  § 4º Os danos e ameaças ao patrimônio 
cultural serão punidos, na forma da lei.  § 5º Ficam tombados todos 
os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos.  § 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 
vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos 
por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de 
programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos 
no pagamento de:  I - despesas com pessoal e encargos sociais; II - 
serviço da dívida; III - qualquer outra despesa corrente não vinculada 
diretamente aos investimentos ou ações apoiadas.

Diante, da constituição que rege as políticas de preservação do patrimônio cultur-
al e sobretudo a educação patrimonial, torna-se primordial dissertar sobre o início 
das políticas patrimoniais e sua importância refletida na contemporaneidade. 
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O monumento histórico passa por sua fase de consagração, do início de século XIX 
à meados do século XX, mais precisamente em 1964. Nesse momento, o conceito 
de monumento histórico entra numa escala mundial, acelerando o estabeleci-
mento de leis que visassem à proteção e a realização da restauração como uma 
disciplina integral. Constata-se que esses procedimentos, atualmente se transfor-
maram em documentos e posturas legais de proteção (CHOAY, 2006).

No Brasil, as questões relativas à proteção do patrimônio cultural foram promulga-
das, compondo uma lei na Constituição de 1934, no governo Vargas, definindo que 
é papel do Estado a proteção dos bens culturais e naturais. Entretanto, somente 
na redação do Decreto-lei nº 25 de 1937, que a política de preservação iniciou um 
processo mais elaborado em sua aplicação acerca de sua área de abrangência. No 
primeiro capítulo, “Do patrimônio histórico e artístico nacional” dispõe, relaciona-
ndo o patrimônio aos fatos memoráveis da história:

Artigo 1- Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja 
de interesse público, quer por sua vinculação aos fatos memoráveis 
da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico.

§ 2º- Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os 
sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável 
com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela 
indústria humana. 

Nesse período também foi criado o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), atualmente conhecido como IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional).

Pelegrini (2009), afirma que na década de 1940 começaram iniciativas isoladas 
de educação patrimonial e, somente em 1967, o então Ministério da Educação 
define como competência do magistério o fomento da cultura, temas relativos ao 

patrimônio histórico, científico e artístico, por intermédio do Decreto-Lei n° 200, 
de 25/2/1967. Com o Ministério da Cultura, manteve-se o comprometimento inte-
grado das duas áreas. 

A Educação Patrimonial e o Ensino da Arquitetura e 
Urbanismo
Entende-se que na escola de arquitetura e urbanismo, os discentes terão disci-
plinas curriculares obrigatórias, relacionadas ao patrimônio cultural, contudo, na 
maioria das instituições, estas são aplicadas ao final do curso. 

Julga-se primordial e direcional, trabalhos que fomentem a interdisciplinaridade 
no início da graduação, baseando-se na educação patrimonial, levando o conheci-
mento teórico e prático acerva do patrimônio, ao longo de sua trajetória acadêmi-
ca. 

Dessa maneira, acredita-se que o discente passa pelos componentes curriculares 
de seu curso, com repertório, referência e, principalmente potencial crítico, reflex-
ivo e argumentativo, para assim, aplicar em suas criações arquitetônicos e plane-
jamento urbano, os conhecimentos adquiridos através das práticas da educação 
patrimonial.

O profissional da área de arquitetura e urbanismo é peça fundamental para o 
desenvolvimento social da comunidade, visto seu perfil generalista, devido as suas 
diversas áreas de atuação, além de sua importante função no cenário das cidades. 

Um curso de arquitetura e urbanismo deve promover a interdisciplinaridade, as-
segurando que as atribuições do arquiteto e urbanista estejam certificadas nos 
campos de atuação. As práticas da interdisciplinaridade, através de um projeto 
de educação patrimonial, preza por impactar em alguns campos de atuação do 
profissional, tais como: arquitetura e urbanismo, atuando na concepção e ex-
ecução de projetos; arquitetura paisagística, atuando na concepção e execução 
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de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como 
parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias 
escalas, inclusive a territorial; patrimônio histórico cultural e artístico, arquitetôni-
co, urbanístico, paisagístico, monumentos, atuando nas práticas de projeto e 
soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, 
conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; planeja-
mento urbano e regional, atuando no planejamento físico-territorial, nos planos 
de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos 
sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinal-
ização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e am-
biental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, 
arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho 
urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e re-
gional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais; meio 
ambiente, atuando nos estudo e avaliação dos Impactos ambientais, licenciamen-
to ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sus-
tentável (CAU/BR, 2010).

Para tanto, o ambiente educacional deve ser o meio de propagação dos con-
hecimentos e, num curso de arquitetura e urbanismo, essa prática precisa ser 
primordial, não somente nos componentes curriculares obrigatórios, mas princi-
palmente, nas práticas que norteiam a educação patrimonial, na busca por uma 
formação crítica e reflexiva.

As diretrizes curriculares do curso de arquitetura e urbanismo (2010), dispõe:

§ 1º A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura 
e Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, 
capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 
grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização 
e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, 
a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do 
patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a 
utilização racional dos recursos disponíveis.  

Dessa forma, os cursos devem estabelecer princípios que norteiam os objetivos 
gerais definidos pela DCN (2010), para a formação desse futuro profissional. Este, 
com perfil generalista, que deve atuar em diversos campos do conhecimento, na 
área das ciências sociais aplicadas. Considerando, que este profissional deve com-
preender e traduzir as necessidades de indivíduas e grupos sociais, entende-se 
que a conservação e a valorização do patrimônio construído, deve ser primordial 
em qualquer campo de atuação, que perpassa a construção do espaço interior e 
exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação e o paisagismo.

Para tanto, a DCN (2010), tem como objetivos pedagógicos, este que novamente 
priorizam a responsabilidade com o patrimônio: 

I - a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos 
e a qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; 
II - o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, 
estéticas e econômicas das comunidades; III - o equilíbrio ecológico 
e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e construído; 
IV - a valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da 
paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva.

Reafirma-se, que a escola de arquitetura, para além das práticas de seus com-
ponentes curriculares obrigatórios, tendem a valorizar em seus estudos inter-
disciplinares, assim como, em projetos de pesquisa e extensão, este campo do 
conhecimento, sensibilizando e educando para a valorização e preservação do 
patrimônio coletivo. Entende-se que a escola de arquitetura e urbanismo pode ser 
o melhor ambiente de disseminação, considerando seus reflexos na construção 
de políticas e atitudes vinculadas a esse futuro profissional. Nessa perspectiva, o 
trabalho com a educação patrimonial proporciona, através de um processo de 
reflexão, a possibilidade de ações exitosas.
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Projeto Integrador: Interdisciplinaridade 
A Faculdade Doctum de Juiz de Fora, imersa na sua missão de Transformar a Vida 
das Pessoas pela Educação, reconhece o importante papel social que o Ensino, 
a Pesquisa e a Extensão desempenham para o desenvolvimento e bem-estar da 
sociedade. Deste modo, enquanto componente curricular do curso de arquitetura 
e urbanismo, o Projeto Integrador se propõe como um espaço de trabalho inter-
disciplinar, valorizando a relação existente entre a teoria e sua articulação com a 
prática, sobretudo com sua aplicação em contextos cotidianos do aluno (Manual 
Projeto Integrador, 2018).

O objetivo maior da instituição é formar profissionais qualificados a atuarem e 
influírem no mundo do trabalho, mediante efetiva interação entre o saber teóri-
co, interdisciplinar, científico e os princípios da ética e da responsabilidade social, 
econômica, cultural, política e ambiental.

Considerando a temática geral trabalhada: “Direitos Humanos Fundamentais”, o 
curso de arquitetura e urbanismo, almejando formar profissionais éticos e social-
mente responsáveis para atuarem junto a sociedade no intuito de contribuir para 
o desenvolvimento humano e regional, estrutura sua matriz curricular e fomenta, 
por meio do Projeto Integrador, a articulação entre a responsabilidade social e 
ambiental, linha de pesquisa da rede (Manual Projeto Integrador, 2018). 

No âmbito do curso de arquitetura e urbanismo, busca-se atender os anseios do 
homem por meio da melhoria da cidade e seus elementos constituintes, físicos e/
ou imateriais, contribuindo para o desenvolvimento humano e regional, de forma 
mais sensível às questões pertinentes aos espaços edificados e livres que con-
stituem as cidades.

O Projeto Integrador funciona como um componente curricular que articula 
pesquisa e extensão ao processo de ensino-aprendizagem. Os alunos serão estim-
ulados a refletirem sobre a realidade social e cultural através das atividades práti-

cas e um aprofundamento dos aspectos teóricos que fomentam o ato de projetar 
e retroalimentam o conhecimento, promovendo maior inserção do discente na 
pesquisa e extensão.

O componente curricular Projeto Integrador, ajuda o aluno a compreender graus 
mais elevados das articulações entre os saberes que compõe o campo disciplinar 
na arquitetura e urbanismo. Além disso, o discente é estimulado a desenvolver 
seu pensamento crítico através da pesquisa e consciência social, norteados pela 
temática de Direitos Humanos Fundamentais e que, a cada período do curso, irá 
ser direcionada por meio das articulações entre as componentes curriculares.

Sabe-se que o curso de arquitetura e urbanismo já possui em sua metodologia 
pedagógica, através das disciplinas de ateliê de projetos, um caráter interdisciplin-
ar. O componente curricular Projeto Integrador, aqui explanado, vem para ampli-
ar essa interdisciplinaridade, na maneira que agrega, ao componente curricular, 
a pesquisa e a extensão. O Projeto Integrador, funciona como uma extensão das 
disciplinas de ateliês de projetos, num caráter teórico, visto que sua metodologia 
é aplicada na pesquisa acadêmica, além de abordar a prática, quando trabalhada 
na extensão.

A disciplina Projeto Integrador I, aplicada aos alunos ingressantes do curso, é o 
componente curricular aqui explanado, onde vislumbrou-se seu potencial e apli-
cabilidade de atividades de educação patrimonial, na premissa de introduzir esse 
tema desde o início da graduação. Configurando-se, como um importante aliado 
ao processo projetual desses alunos ao longo do curso.

O semestre letivo é dividido em duas etapas, na primeira etapa é fomentada a 
Pesquisa, fornecendo o embasamento teórico por meio de leituras previamente 
estabelecidas e apresentações de seminários que irão fornecer arcabouço teórico 
e crítico ao desenvolvimento do trabalho. A segunda etapa promove a extensão 
pois, é trabalhada por meio da execução de produtos que são apresentados à 
comunidade acadêmica e externa, através do evento semestral: Ateliê Científico. 
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O tema central das atividades desenvolvidas no Projeto Integrador I é intitulado: 
Repertório e Referência: Educação Patrimonial. O trabalho interdisciplinar acon-
tece entre as disciplinas: estética e história das artes, história da arquitetura e 
urbanismo e expressão e representação. As atividades culminam em trabalhos 
científicos, onde são gerados resumos expandidos para explanação no ateliê 
científico, assim como pôsteres e maquetes relacionados ao patrimônio estuda-
do. Como o evento é aberto ao público externo, os trabalhos podem atingir um 
público maior, levando a educação patrimonial aos alunos de outros cursos da 
Instituição e à comunidade externa. 

Projeto Integrador I: Análise histórica da arquitetura de 
seu tempo e sua função como patrimônio na atualidade
O Trabalho desenvolvido no primeiro período do curso de arquitetura e urbanis-
mo no componente curricular Projeto Integrador I tem como tema, repertório e 
referência, baseado na educação patrimonial. Para tanto, é desenvolvido um tra-
balho com foco em publicação científica intitulado: Análise histórica da arquitetura 
de seu tempo e sua função como patrimônio na atualidade. 

As atividades são divididas em várias etapas. Na primeira etapa o foco é a pesquisa 
acadêmica, baseado na metodologia ativa. Os discentes utilizam a aula do Projeto 
Integrador para pesquisarem sob a orientação docente. A aula acontece no labo-
ratório de informática para uso da rede de internet. A segunda etapa de trabalho 
é focada na extensão pois, são produzidos, além do resumo expandido para apre-
sentação no evento: Ateliê Científico, pôsteres com desenhos e maquetes físicas 
com o tema de estudo de cada equipe, também para exposição no Ateliê Científi-
co, aberta à comunidade interna e externa à Instituição de Ensino.

A primeira etapa é dividida em três atividades, que resultam em três entregas. A 
primeira atividade é um seminário integrado às disciplinas de Estética e História 
das Artes e História da Arquitetura e Urbanismo. O seminário tem como objetivo 
a análise do contexto histórico e das relações entre as civilizações de períodos da 

história mundial. Busca-se com esse trabalho de introdução, a exposição e análise 
formal, estética e conceitual da arquitetura vigente no período, fazendo uma ana-
logia com o contexto político. 

Para essa primeira atividade, são destinadas quatro aulas de pesquisa com ori-
entação, onde o aluno aprende a pesquisar e montar um trabalho científico. O 
roteiro é baseado no sumário hipotético criado no primeiro dia de pesquisa. Após 
as quatro aulas os grupos realizam a apresentação, trabalhando a oratória e a 
explanação do conhecimento, sob críticas construtivas do docente.

Após a explanação de todos os grupos, faz-se uma cronologia histórica, não so-
mente com abordagem formal arquitetônica, mas principalmente, de questões 
políticas e organizacional de diversas civilizações, traçando um percurso na 
história, de forma introdutória, visto que os alunos terão essa abordagem nas 
disciplinas conteúdistas que tratam dessa temática.

A segunda atividade, vinculada à primeira etapa, introduz o tema: Patrimônio Cul-
tural. Essa etapa se baseia na leitura de textos sobre o conteúdo, onde os alunos 
fazem a leitura e apresentam os resultados através de resenhas e fichamentos, 
assim como, através de discussão em sala de aula.

As duas primeiras atividades funcionam como referências bibliográficas para o 
trabalho científico, ou seja, a produção do resumo expandido final para apresen-
tação do tema de pesquisa: Análise histórica da arquitetura de seu tempo e sua 
função como patrimônio na atualidade.

Acredita-se estar trabalhando a educação patrimonial aos ingressantes do curso 
de arquitetura e urbanismo, através da introdução da pesquisa. Esse processo 
funciona como um importante aliado ao desenvolvimento projetual e pensamen-
to crítico ao longo da trajetória acadêmica desse aluno. 

Relacionados ao tema de pesquisa, são sugeridos subtemas aos alunos pesquisa-
dores, atis como: 1 - Patrimônio versos Cidade Contemporânea; 2 - Turismo e o 
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Patrimônio Cultural; 3 - A importância do Patrimônio para a Cidade; 4 - A memória 
e Identidade Social; 5 - Patrimônio Cultural do século XX; 6 - Educação Patrimo-
nial; 7 – Os Instrumentos de Proteção do Patrimônio; 8 – O Patrimônio Cultural 
na Cidade de Juiz de Fora; 9 – Gestão do Patrimônio Cultural e; 10 – O Patrimônio 
Imaterial. 

Da mesma forma que primeira atividade, essa pesquisa é realizada no laboratório 
de informática sob a orientação do docente. São destinadas três aulas para pesqui-
sa e na quarta aula os alunos fazem a apresentação dos resultados, através das 
comunicações. Encerra-se essa primeira etapa com a escolha de dois trabalhos 
para apresentação no Ateliê Científico. Os resumos dos dois trabalhos seleciona-
dos são publicados nos anais do evento, em cadernos com ISSN e os dois grupos 
produzem pôsteres de comunicação para explanação no evento.

Este trabalho, é inspirado numa metodologia que a historiadora Maria de Lourdes 
Parreiras Horta et al. (1999, p.10) delimita em quatro etapas de desenvolvimento:

Observação: Consiste em um exercício sensorial e de percepção visual 
do bem cultural estudado, este é o momento de fazer primeiras 
observações, análises menos criteriosas, tem como objetivo principal 
“interrogar” previamente o bem cultural a ser estudado. Em suma, esta 
primeira etapa tem por objetivo a identificação do bem cultural, sua 
função e significado.

Registro: Para que o educando obtenha a fixação do conhecimento 
aprendido, neste momento aprofunda-se a observação e a análise 
crítica. O educando deve registrar as informações que ele extraiu da 
fonte primária de conhecimento, o bem cultural estudado. Desenvolve-
se também no educando a memória, o pensamento lógico, intuitivo 
e operacional. Esta etapa pode ser desenvolvida de muitas formas, 
além da exposição oral o educador pode pedir aos estudantes que, 
por exemplo, desenhem o que observaram e elaborem um relatório, 
também poderão fazer gráficos, fotografias, maquetes, entre 
outras atividades. Cabe ao professor selecioná-las e adequá-las às 
possibilidades de cada escola. 

Exploração: Como o próprio nome da etapa sugere, o educando 
deverá explorar questionamentos mais profundos acerca do bem 
cultural; como também pesquisar em outras fontes para fazer a 
fusão do conhecimento apreendido de fontes primárias com o 
conhecimento científico produzido previamente. Motivando a pesquisa, 
pois o educando deverá buscar outras fontes, tais como, bibliotecas, 
enciclopédias, Internet, arquivos, jornais, revistas, entre outros meios. 
Além da pesquisa, o julgamento crítico e as capacidades de análise 
também são desenvolvidos nesta etapa. 

Apropriação: Por fim, esta etapa é quando já se nota o claro 
envolvimento afetivo do estudante com o bem material ou imaterial 
estudado desde a primeira etapa. Esta etapa permite o alcance 
dos resultados da aplicação da metodologia. Espera-se que sua 
consequência direta seja a valorização do bem cultural, que agora 
passa a conter um reconhecimento histórico no universo cultural do 
próprio educando. Nesta etapa desenvolve-se também a capacidade de 
expressão individual e coletiva, rumo uma interação mais significativa 
de apropriação dialética: proteger e valorar o bem equivale a proteger e 
valorar a própria comunidade de pertencimento deste.

Fechando a primeira etapa das atividades de pesquisa, inicia-se a segunda etapa 
no Projeto Integrador. A segunda etapa é de configuração prática, esta, trabalha 
a integração, além das disciplinas de história com a disciplina de expressão e rep-
resentação. Nessa etapa, destaca-se a inspiração na metodologia acima descrita, 
registro e apropriação.

Nessa etapa os alunos são convidados a conhecerem e vivenciarem a cidade em 
que habitam. Faz-se um trabalho de apropriação e registro, através da visita in 
loco. De forma a dar continuidade ao trabalho desenvolvido na etapa anterior, é 
realizada uma atividade externa de desenho de observação na praça Antônio Car-
los, na cidade de Juiz de Fora. O local é um cenário composto por edificações tom-
badas pelo município, caracterizando um importante espaço de períodos passa-
dos, circundado pelo antigo prédio da fábrica de tecidos Bernardo Mascarenhas, 
atualmente um Centro Cultural, assim como pelo prédio da antiga Alfandega Seca, 
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além do antigo prédio da construtora Pantaleone Arcuri e o Art Deco da antiga 
escola normal da cidade.

Os desenhos são trabalhos in loco e finalizados em sala de aula. São gerados 
pôsteres com os desenhos, acompanhados de um pequeno resumo sobre o 
espaço e/ou a edificação. Dessa forma cria-se diversos cartões postais para ex-
posição gráfica, seguidas de fotografias, no Ateliê Científico.

Além desse trabalho gráfico, ainda são explorados os primeiros temas do trabalho 
na disciplina, aqueles referentes a pesquisa dos períodos históricos. Portanto, 
são produzidas maquetes físicas das edificações pertencentes àqueles períodos. 
Cada grupo produz uma maquete referente ao tema dos trabalhos no primeiro 
seminário. Este trabalho, também,  é exposto do Ateliê Científico.

Entende-se que essas atividades estão vinculadas à educação patrimonial pois, o 
aluno sai tocado de alguma forma. A curiosidade é despertada e a continuidade 
desse conhecimento é ampliada a partir de componentes curriculares obrigatóri-
os para o curso de arquitetura e urbanismo, nessa IES, através da disciplina de 
Teoria e História do Patrimônio (8º período) e Técnicas Retrospectivas (9º período). 

Enfim, pode-se considerar que quando falamos em patrimônio e educação patri-
monial, o foco é a compreensão, pois não há como pensarmos em preservação 
efetiva sem antes tratarmos da compreensão. Ao despertar a consciência crítica, a 
apropriação e a valorização são refletidas em trabalho. 

Considerações Finais
A educação patrimonial possibilita ao indivíduo conhecer o mundo que está in-
serido, no que se refere às questões socioculturais e, principalmente, entender a 
trajetória histórico-temporal de seu contexto.

O arquiteto e urbanismo, de acordo com suas habilidades e competências, refle-
tidas em suas atribuições profissionais, é um dos principais agentes pensadores 

e gestores da prática patrimonial e de sua inserção nas discussão em planos di-
retores, políticas públicas e, também, ativo na criação de leis de patrimônio em 
diversos municípios brasileiros, atuante nos institutos responsáveis e no Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Percebe-se que na graduação do arquiteto e urbanista, mais do que envolver con-
teúdos dessa área do conhecimento, o trabalho com o Patrimônio Cultural deve 
envolver o processo educativo em sua amplitude, de forma a promover o conta-
to com a comunidade local, assim como despertar a percepção da cidade e do 
espaço que os cercam. A Educação Patrimonial se torna permeável através da 
interdisciplinaridade.

O trabalho interdisciplinar fomentado do Projeto Integrador I, prioriza a formação 
de cidadãos críticos, conscientes da pluralidade que permeia o espaço em que 
vivem, bem como do mundo que os rodeia. É função da educação conscientizá-los 
sobre seus deveres, fomentando a valorização patrimonial e o pensamento co-
letivo, embutido nesse conceito, de forma a refletir na concepção e gestão dos 
futuros profissionais. 

As atividades desenvolvidas com foco na educação patrimonial, aqui discorridas, 
preza por despertar no discente a curiosidade e a vontade de se inserir nesse con-
texto. Percebe-se que o aluno após as atividades, querem conhecer mais sobre 
os temas pesquisados, fomentando e ampliando o discurso crítico desse aluno, 
considerando a evolução nos trabalhos subsequentes. Além disso, no que tange o 
edifício isolado e seu contexto local, os discentes adquirem repertório e referên-
cia, ampliando a linguagem e seu conteúdo relacionada a estética e às questões 
da forma, considerando os estilos arquitetônicos abordados. 

O resultado esperado é atingido após a finalização do componente curricular Pro-
jeto Integrador I pois, o estudo da história, a partir de metodologia ativa, trabalha-
da na pesquisa orientada em sala de aula e, através da metodologia inspirada, 
que trabalha a observação, o registro, a exploração e a apropriação, desperta no 
discente o entendimento do passado, presente em seu contexto e, faz este aluno 
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perceber a importância desse conhecimento para sua trajetória acadêmica num 
curso de arquitetura e urbanismo. Dessa forma, os discentes conseguem com-
preender melhor o presente e projetam suas expectativas para o futuro. 

Enfim, a importância desse trabalho desenvolvido com alunos ingressantes é val-
idada por sua proposta de atividades que visam, através da pesquisa orientada, 
um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 
cultural, capacitando-os para o reconhecimento desses bens e propiciando a ger-
ação e a produção de novos conhecimentos, em um processo contínuo de criação 
cultural.
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RESUMO 

A arquitetura modernista desponta no Brasil a partir dos anos 40 e tem no Ministério 
da Educação e Saúde - MES - do Rio de Janeiro, a obra considerada marco do 
movimento. Abrigando no térreo um painel artístico cerâmico, este edifício evoca o 
conceito de síntese das artes, proclamado pela Bauhaus em 1919 como o edifício que 
deveria ser concebido como uma unidade entre arquitetura, escultura e pintura. Le 
Corbusier, na Europa, e Lúcio Costa, no Brasil, foram os principais disseminadores da 
ideia de tornar a arte acessível, gerando uma interação mútua entre os espaços de 
convívio da arquitetura e os da cidade. Aos finais da década de 50 a síntese das artes 
já fazia parte do repertório projetual dos arquitetos brasileiros em outras cidades 
além do Rio de Janeiro: São Paulo, Brasília e Curitiba. Foi o escritório Forte Gandolfi, 
e seus colaboradores, Orlando Busarello e Abrão Assad, que difundiram o uso dos 
painéis decorativos em baixo relevo de concreto aparente sobre as fachadas e 
empenas cegas dos edifícios da cidade - os quais serão analisados nesta pesquisa sob 
os aspectos de concepção, linguagem compositiva e técnica de execução. A pesquisa 
também aborda a trajetória da inserção destes painéis em Curitiba, se através das 
artes plásticas, pelas mãos do artista Poty Lazzarotto, ou, através da arquitetura 
pelos arquitetos citados.

Palavras-chave: arquitetura modernista de Curitiba; síntese das artes; painéis 
escultóricos; concreto aparente; baixo relevo;
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
“...não descendemos de relojoeiros, mas de fabricantes de igrejas 
barrocas;”

Lúcio Costa (1953)

Esta foi a resposta do arquiteto Lúcio Costa dada ao artista plástico Max Bill em 
relação à crítica sobre o excesso de ornamentação da arquitetura moderna bra-
sileira, que segundo o suíço era carente de uma função social e sofria de um barro-
quismo exacerbado. Tal crítica foi realizada nos anos que se seguiram a construção 
do Ministério da Educação e Saúde - MES, no Rio de Janeiro, obra considerada mar-
co do movimento moderno no Brasil. (LEONÍDIO, 2010).

No térreo do MES, um painel de 35m² de azulejos cerâmicos com motivos marin-
hos brancos e azuis, com referência ao barroco colonial e concebido pelo artista 
Cândido Portinari chama atenção pela sua proporção, que segundo Lúcio Costa - 
que coordenou a equipe de projetistas - contribui para diluir a massa das paredes, 
uma vez que a estrutura estava concentrada sobre os pilotis. 

Contudo, nas primeiras décadas do séc. XX, quando o movimento moderno ainda 
dava seus primeiros sinais, a proclamação da Bauhaus de 1919 já anunciava o de-
bate sobre a síntese das artes, ou seja, o edifício do futuro deveria ser concebido 
como uma unidade entre arquitetura, escultura e pintura. (GONSALES, 2012)

Le Corbusier talvez tenha sido o maior disseminador desta ideia, uma vez que du-
rante sua trajetória arquitetônica, do qual o Brasil e o MES fazem parte, teve con-
tato com o cubismo, concretismo e outras vanguardas europeias da arte abstrata 
(GONSALES, 2012). Para ele, a presença de murais artísticos sobre grandes super-
fícies, qualificaria a arquitetura colaborando para a estruturação dos espaços e 
tornando a arte acessível aos usuários.

Até hoje, na análise arquitetônica da sede do Ministério predominam os “cinco 
pontos” de Le Corbusier, não sendo dada a real importância ao vínculo entre a 
arquitetura e as artes plásticas (SEGRE, 2006). Apesar disso, foi a partir deste ed-
ifício, na década de 40, que a prática da inserção de painéis decorativos cerâmicos 
nas obras arquitetônicas difundiu-se para São Paulo, Brasília e Curitiba. Segundo 
Santos (2013) é provável que esta prática provinha de um desejo dos arquitetos e 
não de uma legislação específica.

Também influenciou os arquitetos brasileiros a Exposição Nacional de Arte Con-
creta no MAM de São Paulo, em 1951 e 1956 e o Congresso Internacional Extraor-
dinário de Críticos de Arte, em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, encontro vol-
tado às reflexões e novas soluções para os problemas da arquitetura e da cidade 
que refletiu sobre o conceito de síntese das artes. 

É célebre, para essa pesquisa, o exemplo da Unidade Habitacional de Marselha 
(1947-1952), onde Le Corbusier explora o aspecto formal das superfícies inaca-
badas do concreto aparente (béton brut) moldado por chapas de madeira com-
pensada (SANTOS, 2013). Nesta mesma obra, o arquiteto imprime figuras do seu 
Modulor na face do concreto.

Ao final da década de 50, os arquitetos paulistas já enfatizavam a técnica constru-
tiva do concreto armado aparente e exploravam suas possibilidades construtivas 
e plásticas trazendo soluções próprias e originais cada vez com mais esmero das 
superfícies – o que nas décadas de 60 e 70 seria chamada de escola paulista bru-
talista de arquitetura.

“Seguindo esta constatação, arquitetos brasileiros buscaram trabalhar 
com superfícies cada vez mais expressivas, tendo nelas impressas as 
marcas das fôrmas de madeira e, no caso da arquitetos paranaenses, 
composições geométricas que se tornaram obras de arte.” (SANTOS, 
2013)
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Sob estas influências que os arquitetos paulistas José Maria Gandolfi e Luiz Forte 
Netto, entre outros, chegam a Curitiba para compor o corpo docente do Curso de 
Arquitetura da Universidade Federal do Paraná. A partir da mesma data formam 
o escritório de arquitetura Forte e Gandolfi Arquitetos Associados (1962-1973) o 
qual foi responsável, junto a nomes como o arquiteto Orlando Busarello e o ar-
quiteto e artista plástico Abrão Assad, por obras de vulto na capital paranaense.

Estes arquitetos passam a empregar painéis decorativos cerâmicos e em concreto 
aparente sobre as fachadas e empenas cegas dos edifícios, sendo a sua maior 
parte concebidos durante a fase de projeto, revelando uma maneira de pensar a 
arquitetura sempre integrada às artes plásticas.

Alguns autores foram fundamentais para o embasamento deste artigo, como foi o 
caso da arquiteta e pesquisadora Michelle Schneider Santos[1] que tem papel pre-
ponderante nesta pesquisa, ao passo que desde sua dissertação de mestrado, em 
2011, intitulada “A Arquitetura do Escritório Forte Gandolfi 1962-1973” desenvolve 
estudos sobre a trajetória deste escritório, um dos mais importantes da época,  na 
cidade de Curitiba, cujas obras estão relacionadas, entre outros, ao conceito de 
síntese das artes, ou seja, a integração entre as artes plásticas através de painéis 

[1]  Arquiteta e Urbanista (2004) formada pela Universidade Positivo, mestre (2011) e doutora (2016) 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Durante o segundo semestre 
de 2014 obteve bolsa CAPES/PDSE para doutorado sanduíche na Universidade da Pensilvânia, nos 
Estados Unidos, onde participou como pesquisadora visitante na PennDesign. É sócia da empresa 
Studio Arqbox Arquitetos Associados, da qual está temporariamente afastada. Em 2008 auxiliou na 
fundação do curso de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Mater Dei (MEC nota 5/2012), onde foi 
professora até 2012.Tem experiência acadêmica na área de Arquitetura, com ênfase em Projeto de 
Arquitetura e Teoria de Projeto Arquitetônico, atuando principalmente nos seguintes temas: Arquitetura 
Moderna Brasileira, Arquitetura Moderna Norte-americana. É membro do Docomomo Brasil desde 2009. 
Participou como bolsista do PROCAD (Programa de Cooperação Acadêmica da CAPES/MinC - Projeto 
PROPAR UFRGS-UPM-USP) entre 2009-2012. Atualmente participa do grupo de pesquisa Arquitetura: 
Projeto & Pesquisa & Ensino como pesquisadora voluntária do PPGAU-Mackenzie e da equipe de 
pareceristas do periódico “Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo” da FAU-UPM.

decorativos de grandes superfícies - cerâmicos e de concreto - com a arquitetura 
moderna. 

No artigo “Arte e Arquitetura Moderna no Paraná. O Uso do Painel Cerâmico na 
Obra de Forte e Gandolfi”, a arquiteta fala sobre a existência e influência dos 
painéis cerâmicos na arquitetura moderna de Curitiba. “Do traço ao concreto: ar-
quitetura brutalista no Paraná” é outro importante artigo onde discorre sobre a 
exploração plástica do concreto armado e sua beleza crua. Também cita que os 
painéis em baixo relevo se proliferaram a partir do ano de 1964. Em “A Moder-
na Curitiba do Ano 1960: Jovens Arquitetos, Concurseiros, Planejadores” a autora 
disserta sobre reconhecimento nacional que o grupo do Paraná, formado pelos 
irmãos Gandolfi, Forte Netto, Sanchotene, Assad e Castro, teve com o Edifício da 
Petrobrás, no Rio de Janeiro. 

Cleusa de Castro[2], arquiteta e professora, em “Ornamento sem delito: a plasti-
cidade das superfícies de concreto armado na arquitetura brutalista curitibana” 
trata da relação entre arte e arquitetura, levando em conta o concreto, que antes 
era apenas um material bruto e estrutural e depois serviu também para orna-
mentação das edificações, segundo ela, com o intuito de suavizar a rispidez do 
material e mostrando suas possibilidades plásticas. Fala também sobre o edifício 
IPE e denomina sua composição geométrica em concreto de “neoconcretismo”.

[2]  Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná (1984), 
especialização em Restauração de Edifícios Históricos pela UFBa-Unesco (1988) e especialização em 
Cultura e Arte Barroca pela UFOP (1986), mestrado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2003) na área de Teoria, História e Crítica e Doutora pela FAU-USP na área de Projeto de 
Arquitetura. Atualmente é PROFESSOR ADJUNTO da Universidade Federal do Paraná e PROFESSOR 
TITULAR da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de Arquitetura e 
Urbanismo, com ênfase Preservação de Patrimônio Cultural e Restauração de Edifícios Históricos, 
atuando principalmente nos seguintes temas: projeto de arquitetura, edifício cultural, projeto residência, 
edifício para o ensino e reciclagem de edifícios históricos. Membro do DOCOMOMO Internacional
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Alberto Xavier[3], arquiteto e professor, em seu livro “Arquitetura Moderna em Cu-
ritiba” o autor discorre sobre o desenvolvimento da arquitetura em Curitiba, o 
livro ilustrado com fotos e reproduções de plantas das edificações mais repre-
sentativas, tanto em projetos de interesse residencial quanto edifícios públicos. A 
publicação é um registro importante da arquitetura moderna Curitibana.

O recorte dos edifícios da pesquisa tem como início os painéis moldados in loco, 
quando eram concebidos, em sua maioria, durante o projeto do edifício, seguindo 
até o uso dos revestimentos pré moldados, onde os painéis não possuem um vín-
culo tão íntimo com o edifício. Foram selecionados 10 edifícios para o estudo, os 
quais datam de 1968 até 1979. Dois desses edifícios públicos do final da década de 
60 são considerados marcos para a pesquisa: a Torre da Telepar e o Edifício IPE, 
ambos próximos ao centro de Curitiba. 

A presente pesquisa visa abordar a trajetória do emprego dos painéis escultóricos 
de concreto aparente nos edifícios da arquitetura modernista de Curitiba - déca-
das de 60 a 70 -, levantando suas principais obras e gerando uma análise compar-
ativa entre os painéis com base nos parâmetros de concepção, técnica e execução 
e linguagem compositiva da obra.

Os edifícios descritos na sequência estão ilustrados da seguinte maneira: edifícios 
1 a 5 na Figura 1 e edifícios 6 a 10 na Figura 2.

[3]  Possui graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Arte 
Arquitetura e Cidade pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2003). Atualmente é Professor 
Titular da Universidade São Judas Tadeu e Professor Titular do Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo.

OS PAINÉIS ESCULTÓRICOS DE CONCRETO APARENTE

1.Edifício Sede da Telepar (1968)
Abrão Assad é autor dos painéis em baixo relevo de concreto (1968) que com-
põem as empenas laterais e os muros do Edifício sede da Telepar. Este painel 
foi concebido quando a obra de autoria de Lubomir Ficinski Dunin já estava em 
andamento, como uma solução plástica para suavizar a aridez das empenas. Sua 
execução foi engenhosa uma vez que para não gerar sobrepeso, Assad dispunha 
de apenas 2cm de espessura para a composição dos mesmos. Apresenta painéis 
escultóricos moldados in loco nas duas empenas laterais. O trabalho do arquiteto 
Abrão Assad é composto de figuras geométricas que se repetem em diferentes 
composições.

2. Teatro Guaíra (1969)
Não se pode deixar de citar o artista plástico Poty Lazzarotto, célebre por seus 
painéis espalhados por Curitiba, executados em diversos materiais, tais como 
cerâmica, vidro (vitrais) e azulejo e o concreto aparente que se destaca como um 
dos seus materiais de predileção. Em estudo, o painel “O Teatro e o Mundo” que 
compõe a fachada do Teatro Guaíra com elementos que remetem à arte desde a 
tragédia grega até o teatro moderno.

Diferentemente dos arquitetos, que se utilizavam de elementos geométricos e ab-
stratos que tinham mais a função de textura do edifício, Poty compunha painéis 
figurativos e temáticos. Segundo estudiosos de sua obra, os painéis em concreto 
aparente produzidos pelo artista são os que se encontram em melhor estado de 
conservação, se comparadas com os de azulejo.  Todos os painéis escultóricos do 
Poty eram pré-moldados, já que as peças eram mais robustas. Dentre os painéis 
selecionados para esta pesquisa são os únicos figurativos.  
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3. Instituto de Previdência do Paraná - IPE (1969)
Já no Centro de Previdência do Estado do Paraná (IPE) projetado por Luiz Forte 
Netto, José Maria Gandolfi, Joel Ramalho Jr., Vicente de Castro e Orlando Busarello 
em 1969, os painéis foram concebidos durante a fase de projeto. A composição 
geométrica das platibandas preserva a unidade da edificação e se apresenta a 
partir de duas técnicas artísticas diferentes: os módulos repetidos em baixo relevo 
e as esculturas em alto relevo que revelam formas tridimensionais que se desta-
cam do plano. O IPE é um dos edifícios mais simbólicos da época, com painéis de 
concreto dispostos ao redor do coroamento do edifício. Os desenhos geométricos 
e modulares não competem com a arquitetura.

4. Edifício Pery Moreira (1970)
Com autoria de Orlando Busarello, o edifício apresenta painéis escultóricos em to-
das as fachadas do edifício, recobrindo todas a superfície onde não existe janelas.

5. Instituto Graefe de Oftalmologia (1972)
Quem assina os painéis escultóricos e geométricos deste edifício é o arquiteto 
Roberto Gandolfi. Anteriormente, os painéis eram em concreto aparente, foram 
pintados recentemente. 

Figura 1: Edifícios e painéis. 

Fonte: os autores, 2017.
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6. Conjunto Cosmos (1974)
O detalhe das escadas externas do Conjunto Cosmos foi moldado in loco junto 
com as próprias escadas. A obra é de Jaime Wassermann e Salomão Figlarz e apre-
senta motivos geométricos que se repetem em todos os andares.  

7. Edifício Saldanha da Gama (1975)
Os painéis pré-moldados que ocupam as duas empenas laterais foram concebidos 
anteriormente, em fase de projeto, pelos arquitetos Orlando e Dilva Busarello e 
Forte Netto. Apresenta apenas um desenho geométrico que se repete a partir de 
módulos por toda a empena.  

8. Secretaria do Estado da Segurança e da Justiça 
(1977)
O painel é interno e está localizado na circulação vertical do edifício. Os edifícios 
foram concebidos por Busarello e Forte Netto. Os painéis moldados in loco e apre-
senta figuras geométricas. 

9. Shopping Avenida Batel (197-?)
Apesar de poucas informações sobre esse edifício, é interessante ressaltar nova-
mente a técnica do pré-moldado, assim como as outras obras da mesma época. 

10. Hospital Pequeno Príncipe (1979)
Está localizado em uma fachada do novo edifício voltado para um pátio interno. 
Nesse painel escultórico de Busarello, é possível perceber uma escala diferente de 
execução, com motivos geométricos menores e com mais detalhes. A técnica de 

execução é o pré-moldado, porém o desenho foi concebido especificamente para 
este edifício. 

Figura 2: Edifícios e painéis. 

Fonte: os autores, 2017.
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METODOLOGIA
Após revisão bibliográfica sobre o tema síntese das artes torna-se fundamental 
para esta pesquisa que a integração entre as artes plásticas e a arquitetura só é 
efetiva quando a arte pode ser usufruída por qualquer observador, gerando inter-
ferência do edifício com a rua. 

Os critérios utilizados para a definição do recorte temático e temporal foram: os 
primeiros arquitetos graduados em Curitiba e que realizaram obras significativas 
e a técnica de execução.

Dentre os suportes explorados para superfícies externas e visíveis pelo obser-
vador, os de concreto são pouco estudados se comparados aos painéis cerâmicos. 

O recorte temporal é definido pelos primeiros painéis escultóricos de Curitiba, 
tendo como marco o Edifício Sede da Telepar, moldado in loco e o último o Hospi-
tal Pequeno Príncipe já executado pela técnica do pré-moldado. A partir da década 
de 80 a tendência é o emprego de revestimentos decorativos produzidos em série.

A palestra ministrada pela arquiteta Michelle Schneider Santos, no dia 31 de out-
ubro de 2016 na Universidade Positivo, foi de suma importância para a pesquisa, 
uma vez que abordou questões importantes como o surgimento de concursos 
para projetos de edifícios públicos e, consequentemente, elementos arquitetôni-
cos característicos começaram a aparecer, como os do edifício lâmina, empenas 
cegas e repetição de elementos compositivos. Essa síntese do edifício permitiu 
o advento da expressividade do concreto, que também se manifestou também 
em painéis de baixo relevo.  De forma com que o arquiteto conseguiu amortecer 
o peso da edificação com o uso de transparências, dadas pelas janelas em fita, o 
descolamento do solo, ocasionado pelos pilotis, e por fim, o fator humano propor-
cionado pela inserção da arte no edifício.

A primeira das entrevistas foi realizada com o arquiteto e escultor Abrão Assad 
teve o intuito de conhecer melhor sua história, obra e painéis escultóricos. As per-
guntas abordavam aspectos compositivos de seus painéis, como a preocupação 
com a luz e sombra, técnica de execução, lógica de composição, uso de cores e 
quais características modernistas podem ser observadas em suas obras. As res-
postas foram essenciais para definir um foco para a pesquisa, uma vez que muitas 
informações relatadas pelo arquiteto não foram encontradas em nenhuma pub-
licação, livro, internet ou periódico, principalmente no que se fala sobre a técnica 
de execução do baixo relevo em concreto e a comparação que foi feita com as out-
ras formas de relevo, como a gravura e o alto-relevo. O arquiteto contou também 
sobre sua experiência de vida como escultor enquanto ainda cursava a faculdade 
de arquitetura, mesmo novo, já tinha participado de concursos. 

Dentre os suportes explorados para a composição dos painéis decorativos, o con-
creto e os azulejos cerâmicos foram os mais explorados para superfícies externas. 

Também foi realizada uma entrevista com o artista plástico Adoaldo Lenzi, fiel par-
ceiro de Poty Lazzarotto durante quase 30 anos. Lenzi falou sobre o cuidado que é 
preciso existir para que um painel não subtraia a importância da obra arquitetôni-
ca, ambos precisam estar em harmonia. Explicou com detalhes como eram feitos 
os painéis pré-moldados e mostrou exemplos. Como Poty elaborava desenhos 
figurativos, sempre era definido um tema antes de iniciar a composição. A Figura 
3 mostra os ganchos dos módulos dos painéis, revelando que eram pré-moldados 
e fixados posteriormente. 

Outro entrevistado foi o arquiteto Orlando Busarello, o qual afirmou que a ar-
quitetura é naturalmente ligada à arte. Enquanto cursava a universidade (UFPR 
1970), existia uma disciplina denominada “Composição”, cujos professores eram 
os arquitetos Gandolfi e Forte Netto, onde se produziam desenhos artísticos com 
uso intenso das formas geométricas. Também discorreu sobre a forte influência 
da Bauhaus, Escola Paulista e Le Corbusier na mesma época. Busarello explicou 
minuciosamente a técnica de execução dos painéis em concreto, salientando a 
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importância de uma forma bem-feita e confeccionada com materiais de qualidade 
para o preenchimento desse painel, listou os critérios utilizados na hora de com-
por os mesmos, como ritmo, altura, escala e dimensão. Também se falou mui-
to em Zeitgeist[4], que certamente acabou por influenciar vários artistas, mesmo 
que indiretamente, a produzir um tipo de arte em comum. Busarello enaltece a 
importância da honestidade dos materiais nas obras da época, o que podemos 
transportar até os dias de hoje, onde se trabalhava o concreto de forma que valo-
rizasse sua coloração natural, sua textura e até suas imperfeições como meio de 
composição, trazendo de forma mais artística, essa pureza aos painéis em concre-
to aparente. 

[4]  O Zeitgeist é um termo alemão cuja tradução significa espírito da época, espírito do 
tempo ou sinal dos tempos. O Zeitgeist significa, em suma, o conjunto do clima intelectual e 
cultural do mundo, numa certa época, ou as características genéricas de um determinado 
período de tempo, o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, 
ou as características genéricas de um determinado período de tempo.

Figura 3: Verso do Painel de Concreto. 

Fonte: os autores, 2017.

Por último, foi realizada uma entrevista com o arquiteto Roberto Gandolfi, um dos 
pioneiros da Arquitetura Modernista em Curitiba. Segundo ele, arte e arquitetura 
nunca foram concebidas separadamente. Como professor da disciplina de Com-
posição no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tuiuti do Paraná, 
ele continua incorporando painéis escultóricos com linguagem geométrica em 
suas obras, sejam cerâmicos, de concreto ou madeira. 

Com base nas fichas de inventário elaboradas a partir das entrevistas com os ar-
quitetos e visitas in loco, foram gerados dados estatísticos e gráficos sobre as car-
acterísticas de cada painel escultórico. Entre os itens analisados estão: a autoria 
do painel, ano de execução, posicionamento no edifício, dimensão, concepção, 
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técnica artística e de execução, linguagem compositiva e visualização do obser-
vador. 

RESULTADOS
A partir da análise dos gráficos gerados com base na catalogação por meio de 
fichas, conclui-se que a maioria dos painéis escultóricos foram elaborados pelo 
próprio arquiteto que projetou o edifício onde o painel se encontra, portanto, 
grande parte foi concebida em fase de projeto, fortalecendo o conceito de síntese 
das artes.

Haviam duas técnicas de execução dos painéis escultóricos em concreto: a técnica 
do pré-moldado, ou seja, o painel era produzido em peças menores, separadas e 
engastadas posteriormente ao edifício, ou moldada in loco, quando o painel era 
moldado no próprio edifício, junto com a concretagem da obra. A segunda técnica 
exige maior sincronia na execução, pois consiste em criar o negativo do painel 
escultórico, na própria fôrma de concreto. Nela são inseridos moldes de isopor ou 
da própria madeira compensada. Em seguida, é realizada a concretagem. 

Sobre a técnica artística, os painéis eram concebidos majoritariamente em baixo 
relevo, que, segundo Abrão Assad resultava em um contraste mais intenso entre 
luz e sombra. Era, portanto, a mais indicada para os edifícios, se comparada ao 
alto relevo.

A maior parte das obras possui motivos geométricos, permitindo a divisão em 
módulos e uma composição abstrata, que não compete com a arquitetura do ed-
ifício. 

Com a análise dos dados estatísticos concluída, foi gerado um mapa na ferramenta 
Google My Maps com a localização e informações dos painéis. Cada cor representa 
uma autoria. Para facilitar o acesso ao mapa e a ficha de cada painel escultórico, 
um QR Code foi gerado, disponibilizado a seguir.

CONCLUSÃO
No decorrer da pesquisa, nos deparamos com uma escassa literatura e documen-
tação acerca dos painéis de concreto aparente, reforçando ainda mais o intuito de 
agregar informações sobre este capítulo da Arquitetura Modernista de Curitiba.

Com base nas pesquisas, entrevistas e visitas às obras, conclui-se que a os painéis 
eram majoritariamente concebidos pelo próprio arquiteto ou equipe envolvida, 
portanto em fase de concepção do projeto do edifício. Raramente um artista era 
convidado para desenvolver a arte do painel, com exceção do consagrado artista 
Poty Lazzarotto, que o fazia com temas figurativos. Dessa forma observa-se um 
certo conhecimento intrínseco aos arquitetos da época para a execução do painel 
artístico.

Na cidade de Curitiba, onde foi aplicado este estudo, pode-se observar uma quan-
tidade considerável de edificações que fazem uso dos painéis escultóricos em 
concreto, porém foi necessária uma depuração acerca dos mesmos com o intuito 
de verificar quais edificações realmente pertenciam ao período estudado e se o 
painel em questão foi concebido durante o projeto, ou se foi acrescentado poste-
riormente como mero modismo.

As edificações escolhidas para estudo eram em sua maioria edifícios públicos 
onde foi identificada uma maior interação das artes plásticas com a arquitetura. 
Um exemplo é o Edifício do IPE (Figura 1) no qual percebe-se a preocupação em 
conectar a arte não somente com quem circula no interior do edifício, mas tam-
bém com quem circula pelas ruas e ao redor da obra.

O emprego dos painéis escultóricos de concreto aparente em edifícios pode ser 
justificado por sua escala e sua composição em motivos geométricos, o que o tor-
na de fácil compreensão e assimilação pelo observador. Porém em alguns casos, 
como o Edifício da Telepar (Figura 1), essa conexão se perdeu com o tempo, visto 
que o edifício recebeu um gradeamento em seu entorno, aumentando a distância 
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do observador. Pode-se visualizar com maior proximidade somente as aplicações 
desse painel nos muros e outros elementos da edificação.

Sobre as técnicas de execução conclui-se que com o passar dos anos e a evolução 
dos sistemas construtivos, os painéis escultóricos, executados artesanalmente in 
loco, junto com a concretagem da obra, como o caso do Conjunto Cosmos (Figura 
2) foram caindo em desuso e dando cada vez mais lugar aos painéis pré-molda-
dos. Estes, devido sua produção independente da obra, ofereciam maiores possi-
bilidades no apuro dos detalhes, como pode ser observado no Hospital Pequeno 
Príncipe (Figura 2).

Pode-se ainda concluir que os painéis pré-moldados foram substituídos pelos 
revestimentos atuais produzidos em série e em larga escala. Essa fabricação in-
dustrial, aos poucos fez com que o uso dos painéis, antes concebidos em obra e 
para a obra, se tornassem motivos decorativos, podendo ser acrescentados pos-
teriormente em qualquer edificação e perdendo, em parte, sua personalidade.

A pesquisa realizada não abrange todos os edifícios com painéis escultóricos na 
cidade de Curitiba, podendo-se posteriormente agregar mais edifícios e infor-
mações à essa pesquisa.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo investigar as intervenções de restauro feitas 
no Painel do Cemitério Municipal de Curitiba, de autoria do artista italiano Franco 
Giglio. O mosaico inaugurado em 1966 foi executado em pastilhas de vidro sob a 
encomendado do prefeito Ivo Arzua, fazendo parte de um programa de melhorias 
para o cemitério. O mural conta com uma área total de 110m² divididos em 5 partes 
e representa a cena das almas tentando entrar no firmamento. Complementando 
a composição ainda percebe-se um poema de Fagundes Varela. A obra é composta 
de gradações de azul e verde, fazendo alusão ao paraíso celestial e a composição 
remete à períodos da arte gótica/bizantina, sendo uma das primeiras obras de 
Franco Giglio em Curitiba. Entende-se pela definição de restauro qualquer ato ou 
atividade desenvolvida com o intuito de prolongar a conservação de um meio ou 
objeto. Até o século XVIII, os restauros arquitetônicos só preservavam as obras de 
culto religioso, reconstruindo outro tipo de edifício sem respeitar sequer o estilo 
original. As pesquisas realizadas sobre o Painel do Cemitério Municipal, levam ao 
questionamento sobre qual o motivo de executarem tantas intervenções em uma 
obra em tão curto espaço de tempo. Sabe-se que inicialmente, em 1966, a obra foi 
instalada na entrada da antiga capela do cemitério e sofreu a primeira intervenção 
em 1985. Dez anos depois foi transferida para o novo pórtico do cemitério, local 
onde se encontra ainda hoje. Em 1997 voltou a passar por outros trabalhos de 
restauro e o último deles foi iniciado em 2006, concluído em 2008. Com isso, percebe-
se a necessidade de encontrar profissionais capacitados para desenvolver esta 
função, assim como a importância de se proceder à documentação como forma de 
conservação unida a fiscalização adequada por parte dos órgãos governamentais 
responsáveis. Somente assim, se evitaria a recorrência de procedimentos de restauros 
em curtos períodos de tempo.

Palavras-chave: Mural, restauro, intervenção, painel.
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1.  PARA INÍCIO DE ASSUNTO
Curitiba é uma cidade que revela muitas surpresas quando o intuito é estudar 
suas obras muralista, uma vez que, principalmente nos bairros próximos às áreas 
centrais, dificilmente se encontrará um bairro que não possua intervenções artísti-
cas expostas gratuitamente ao público passante e, encontrando nas personali-
dades de Poty Lazzarotto (1924-1998) e Franco Gíglio (1937-1982), certamente, os 
maiores representantes dessa tipologia artística na capital paranaense. 

O termo “muralismo” tende a ser usado para definir as diversas técnicas de pintu-
ras artísticas aplicadas diretamente à superfície de uma parede ou muro de uma 
dada edificação, definição que já suscita problemas, uma vez que a arte mural não 
se desenvolveu apenas na área da pintura e muito menos direcionada a super-
fícies verticais (Camargo, 2008, p.19). Dos seus primórdios aos dias atuais, foram 
exploradas em sua produção, diversas matérias-primas em diferentes suportes 
conforme indica Basiaco (1979, p. 12), ao afirmar que apesar do tema aparente-
mente referir-se à pintura sobre parede, a “pintura mural, quando se toma con-
sciência do fato, significa mais que isto: implica uma posição estética, uma solução 
cultural, uma posição histórica do artista frente ao mundo em que lhe tocou viver”.

Nesse contexto, este trabalho assumirá a compreensão de arte mural de forma 
mais abrangente, ou seja, entendido como uma arte que se apropria do espaço 
público ou privado como meio para informação visual, independente da técnica 
ou suporte empregado. Dessa forma, demarca o caráter mural de uma obra a 
relação entre o projeto, o público e sua fixação ou não em um espaço determina-
do (Camargo, 2008, p.24).

O objetivo deste artigo é investigar e analisar as intervenções de restauro feitas no 
mural do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba, obra de autoria 
do artista italiano Franco Giglio, cujo motivo representado abarca o tema religioso, 
onde almas prestes a entrar no céu são conduzidas por anjos em direção a Jesus 
Cristo.

Para dar início à análise da obra e seus respectivos restauros, fez-se imprescindível 
apresentar o artista autor do mural e explanar, ainda que brevemente, sobre a 
definição de restauro e a sua história ao longo dos anos, para finalmente dissertar 
sobre os malefícios da execução de um trabalho de restauro feito de forma irre-
sponsável.

2.  “O CURITIBANO DE DOLCEACQUA”
O desenhista, pintor e muralista Franco Giglio, nasceu em Dolceacqua, Itália, em 
17 de junho de 1937, imigrando para o Brasil em 1956. Aqui, estabeleceu-se inicial-
mente no Rio de Janeiro, onde trabalhou na redação da revista “Il Mondo Italiano”, 
momento em que também começou a desenhar.

Sua aproximação com o muralista Alfredo Antônio Mucci (1920-1984) o fez se em-
brenhar na área muralista, vindo a executar painéis em mosaico nas cidades de 
Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Muda-se para Curitiba em 
setembro de 1959, estabelecendo-se como mosaicista, profissão que com o pas-
sar dos anos, coloca-o entre os mais importantes profissionais do país.

A partir desse momento, Franco realiza diversos trabalhos em mosaico, alguns 
de grandes proporções, tais como os direcionados à Assembleia Legislativa do 
Paraná, Cemitério Municipal de Curitiba, Colégio Lins de Vasconcelos (atualmente 
Colégio OPET), Igreja Matriz de Porto União SC, e para os edifícios Anita, Brasilio de 
Araújo, Cabral e Wawel, além de várias outras residências particulares. Também 
se dedicou a produção de grandes painéis cerâmicos erigidos na Faculdade de 
Ciências Econômicas do Colégio Bom Jesus, no Palácio da Justiça do Paraná, na 
Prefeitura de Itajaí - SC e nas residências de propriedade de N. Bonilauri e Adalice 
Araújo.  

Talvez, uma das fases áureas da carreira do artista advenha da execução do mural 
de Poty Lazzarotto intitulado “Monumento ao Tropeiro”, localizado na cidade da 
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Lapa, PR. A aproximação dos dois artistas fica evidente em seus escritos para o 
catálogo da exposição de Franco, em 1974:

“Afinal o enrustido curitibano de Dolceacqua resolveu (Aleluia!) 
desenterrar o pescoço dos ombros e mostrar estes desenhos magníficos 
a mais gente do que os vários privilegiados que tinham acesso ao seu 
apartamento ou atelier de cerâmica.

Dava pena ver tanto desenho de tal qualidade espalhado por toda parte, 
feitos ao acaso sobre o primeiro pedaço de papel à mão, quadriculado, 
de embrulho, o que fosse. E quantos sumiram...

Felizmente (é Aleluia!), deu um estalo no cérebro do homem ou talvez 
tenha sido coisa longamente elaborada, e, através de um processo 
original e tortuoso como é o do seu feitio, ele pôs-se a recuperar 
um a um, aqueles desenhos, (ressuscitados) nesta exposição, com 
surpreendente clareza e vitalidade.

Alegria para nós, os amigos, que sempre rogamos e esbravejamos por 
ela, ao teimoso e excelente desenhista que é Franco Giglio!”

Em 1975, Giglio casa-se com Roseli de Almeida e retorna à Europa residindo inicial-
mente em Dolceacqua. Na sua cidade natal passa a interagir com o meio artístico 
do país. Nesse momento, a organização D´Ars passa a promover suas exposições 
em diversas cidades da Itália ele inicia a sua participação em muitos campeonatos 
artísticos europeus.

Após residir nas cidades de Mantova e Verona, em janeiro de 1979 teve seu atelier 
destruído por um incêndio no qual se perderam centenas de obras produzidas 
em Curitiba e Itália. Poucos meses após o ocorrido, o artista volta ao Brasil onde 
expõe suas obras mais recentes no MAC/PR. De volta a Itália, chega a fazer parte, 
em Desezano del Garda, do Grupo “Ponte Bianco alla Venesiana” e veio a falecer 
em 4 de abril de 1982, aos quarenta e quatro anos de idade.

3.  UMA BREVE DEFINIÇÃO DE RESTAURO
Durante séculos o restauro foi visto apenas como uma forma de arrumar o que 
estava perdendo-se nas obras (geralmente de culto religioso), porém atualmente 
o campo desta atividade é tão amplo que existem diversas empresas especializa-
das apenas nesta área.

Entende-se como a definição de restauro qualquer ato ou atividade que tenha 
como objetivo prolongar a conservação de uma edificação ou objeto. É uma ativ-
idade que tem por objeto a reparação ou atuação preventiva de qualquer obra 
que, devido a sua antiguidade ou estado de conservação, seja necessária uma 
intervenção para preservar sua integridade física, assim como seu valor artístico, 
respeitando ao máximo a essência original da obra.

Segundo Brandi (1963), “o restauro deve se dirigir ao reestabelecimento da uni-
dade potencial da obra de arte, sempre que isso seja possível sem cometer uma 
falsificação artística ou uma falsificação histórica, e sem apagar pegada alguma do 
transcurso da obra de arte através do tempo”. 

Um dos primeiros a se preocupar com a preservação do  patrimônio históri-
co  foi  Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), arquiteto francês ligado à arquitetura 
do século XIX e um dos primeiros teóricos da preservação do patrimônio histórico 
no século XIX. 

Ao se discutir esse é assunto, é importante compreender que:

A palavra preservação possui amplo significado, dentro das diversas 
áreas do conhecimento, e normalmente está relacionada ao cuidado 
e à salvaguarda do patrimônio. No campo do restauro, a palavra 
preservação compreende desde a intenção de salvaguardar o 
monumento arquitetônico, passa pelos estudos e análises específicos 
do campo disciplinar, até encontrar-se com as ações práticas da 
intervenção em monumentos históricos. Ou seja, a preservação carrega 
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os significados próprios da teoria do restauro e caminha para as ações 
práticas, desde as manutenções simples e ordinárias, até as intervenções 
de escala abrangente. (SOARES, Isis; OLIVEIRA, Claudia. p 139)

Na arquitetura, o restauro é do tipo funcional, para preservar a estrutura e uni-
dade do edifício. Até o século XVIII, os restauros arquitetônicos só preservavam as 
obras de cunho religioso, devido a seu caráter litúrgico e representativo, recon-
struindo outro tipo de edifício sem respeitar sequer o estilo original. Somente no 
final do século XVIII tendeu-se a preservar, na medida do possível, qualquer estru-
tura do passado sempre que esta tivesse um valor artístico ou cultural. 

Ainda no conceito de restauração, esclarece a Carta de Veneza:

Art. 9º. A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. 
Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos 
do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e aos 
documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das 
reconstituições conjeturais, todo trabalho complementar reconhecido 
como indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da 
composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. 
A restauração será sempre precedida e acompanhada de um estudo 
arqueológico e histórico do monumento. 

Para Soares e Oliveira (2012 p. 143-144) “é necessário ressaltar os valores estéticos 
e históricos da matéria como transformada pelo tempo, não apenas a referência 
ao material original, como também as alterações provocadas pelo tempo nesse 
material”.

A Carta do Restauro (1972) complementa o conceito de restauro: 

Entende-se por salvaguarda qualquer medida de conservação que não 
implique a intervenção direta sobre a obra; entende-se por restauração 
qualquer intervenção destinada a manter em funcionamento, a facilitar 
a leitura e a transmitir integralmente ao futuro as obras e os objetos 
definidos nos artigos precedentes.

Em seu artigo Porque Conservar, Marisa Barda (2007) afirma que, independente 
do motivo pelo qual determinadas obras foram construídas, “é costume trans-
formar monumentos, edifícios e espaços particulares, tornando-os lugares da 
memória coletiva, símbolos imutáveis em um mundo mutável. [...] Os arquitetos 
[...] ultrapassam a marcação do tempo enquanto a arquitetura vernacular, mais 
espontânea, revela e interliga sua historicidade à tradição, dando caráter ou ge-
nius loci à cidade”. 

Podemos assim dizer que a ampliação do conceito de preservação estaria relacio-
nada com a passagem de uma cultura integrada, cuja subsequência está interliga-
da à ideia de projeto.

4.  O MURAL E SEU RESTAURO
Revestindo a área de 110 m², divididos em 5 partes, O mural em mosaico de pas-
tilhas de vidro assume o pórtico do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, 
localizado na Praça Padre João Sotto Maior - São Francisco, Curitiba.

Fig. 1: Mapa com a localização do painel no cemitério
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A obra foi encomendada ao artista em 1964, pelo então prefeito Ivo Arzua como 
parte de um programa de melhorias para o Cemitério Municipal e inaugurada dois 
anos depois, em 1966. 

Realizado em um processo direto, o desenho foi elaborado na argamassa e de-
pois construído no painel por meio de pastilhas vitrificadas, assumindo uma com-
posição com características que remetem ao período da arte gótica/bizantina. 

Franco desenvolveu uma narrativa que descreve com sutileza a cena de almas 
gloriosas e almas penadas tentando entrar no paraíso, guiadas e protegidas por 
anjos tocadores de trombetas localizados nas extremidades laterais opostas do 
painel. No centro, acima do pórtico de acesso ao cemitério, está situada a figura 
de Jesus Cristo com seus braços abertos, como se abençoasse aos que entram no 
local. Sua cabeça está sobreposta a uma forma triangular, que claramente substi-
tui o halo de luz das imagens sacras medievais, fazendo referência à santíssima 
trindade. A obra é composta em tons de azul e verde, com o fundo branco e halos 
sobre os anjos, o que remete a um cenário celestial análogo a muitas imagens 
encontradas em interiores de igrejas bizantinas.

 

Fig. 2: Entrada do Cemitério Municipal São Francisco de Paula

Fotos: Amanda Pereszluha Klingelfus
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Ainda acompanhando a composição, dentro do pórtico há dois murais com o poe-
ma “Vida Eterna”, de Fagundes Varela, transcrito em formato de cruz: 

Estrelas

Singelas!

Luzeiros

Fagueiros!

Esplêndidos orbes que o mundo aclarais

Desertos e mares - florestas vivares

Montanhas audazes que o céu tapetais!

Abismos

Profundos!

Cavernas

Eternas!

Extensos

Imersos

Espaços

Azuis:

Altares e Tronos!

Humildes e sábios, soberbos e grandes

Dobrai-vos ao vulto sublime da cruz!

Só ela nos mostra da glória do caminho

Só ela nos fala das leis de Jesus!

Ao focalizar a questão histórica da obra ressalta-se que, inicialmente, o mosaico 
foi instalado na entrada da antiga capela, no ano de sua inauguração, em 1966. 
Anos depois, foi retirada do local e armazenada, por motivos desconhecidos. Em 
1985, o painel voltou ao portal de origem agora fixo em fibra de vidro, mas a in-
stalação, feita de maneira inadequada tanto no que corresponde à questão de 
acabamento e primor estético quanto na base parte técnica, o que deu início à 
degradação acelerada. Dez anos depois, em 1995, foi transferido para o novo pór-
tico do cemitério, local onde se encontra atualmente e sofreu assim sua segunda 
intervenção de restauro. Após dois anos (1997), passou por outros trabalhos de 
intervenção, por uma empresa aparentemente não especializada no ramo. Em 
consequência disso, a partir de 2005 passou por trabalhos de restauro pela quarta 
vez, tarefa a qual levou quase quatro anos para ser realizada.

No total, duas empresas foram contratadas para fazer o trabalho de restauro 
do painel: em 2005, com recursos do Programa de Recuperação do Patrimônio 
Histórico do Fundo Municipal da Cultura, a primeira empresa (a qual o nome não 
foi divulgado), de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi contratada para avaliar os danos e 
elaborar uma proposta técnica de intervenção. Em 2006, foram feitos o levantam-
ento fotogramétrico e a correção planialtimétrica do mural. Porém, em 2007, out-
ra empresa, agora de Curitiba, foi contratada para dar continuidade ao trabalho 
– a Arquibrasil Arquitetura e Restauro. 

O restauro em si levou cerca de um ano e meio para ser executado. Uma lona 
montada em frente ao portal do cemitério abrigou a equipe de restauro (que du-
rante o processo de execução, teve que ser alterada diversas vezes, por conta da 
intensidade que a tarefa exigia), trabalhou sob a coordenação de Ângela Damiani, 
mosaicista responsável, e do arquiteto Roberto Martins, da Arquibrasil - empresa 
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que venceu a concorrência da Fundação Cultural de Curitiba para a execução da 
obra.

O mural precisava ser totalmente retirado da parede para ser restaurado e o agra-
vante era o fato de estar em fibra de vidro, material inadequado para ambiente 
externo. Assim, o mosaico foi retirado aos poucos, pois as pastilhas estavam se 
soltando facilmente da unidade. 

Fig. 3: O mural antes do restauro de 2008

Foto: acervo Ângela Damiani

A equipe retirava pequenas partes do mural e, em seguida fixavam-nas com cola 
sobre um pano que em princípio era gaze, depois algodão até chegar ao morim, 
tecido que se adaptou melhor àquilo que o trabalho exigia, fazendo assim estas 
se soltarem sem arruinar mais ainda a unidade de mosaico. Dessa forma, pastil-
ha por pastilha recebia a limpeza necessária mediante o uso de instrumentos de 
dentista, hipoclorito de sódio e ácido.

Quando o mosaico retornou ao local de origem, no passado, foi fixado de forma 
diferente do original, o que quebrou a unidade do mosaico. Cristo foi fixado sep-
arado dos anjos, respeitando a forma do portal do cemitério, resultando em um 
vão entre as três partes do painel. Além disso, o fundo se mostrou diferente da 
obra original. Ou seja, o trabalho dos restauradores, além da recuperação, era 
voltar à forma original do mural. Segundo Ângela: “O Cristo foi fixado separado do 
anjo. Colocaram uma coluna no meio. Além disso, originalmente as fotos mostram 
um andamento, um opus vermiculatum em todo ele, mas a pessoa que reinstalou 
não conhecia mosaico e acabou avançando com o fundo, opus regulatum, o que 
descaracterizou a obra”. 

Em seu artigo “Preservação Arquitetônica: teoria, legislação e prática”, Soares e 
Oliveira (2012) defendem o fato de que a formação do profissional na área do 
restauro é de suma importância para a preservação do patrimônio histórico.

“Por outro lado, quais são os desafios dos profissionais que viabilizam 
a obra? Qual é o entendimento teórico desses profissionais, visando 
sua tradução para as ações de intervenção? E em que medida não 
apenas os dirigentes das obras, como também os trabalhadores da 
construção civil estão capacitados a manipular exemplares históricos 
ou, ao menos, compreendem a importância do patrimônio em que estão 
trabalhando?” (p. 140)
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Fig. 4: O painel antes do restauro de 2005

Foto: Arquivo Cesar Brustolin/SMCS

Da mesma forma, Cesare Brandi (1963) em seu livro “Fundamentação Teórica do 
Restauro”, fala sobre as orientações metodológicas relativas a intervenções de 
restauro a serem executadas em edifícios históricos, citando os critérios funda-
mentais válidos para todos os trabalhos:

Devem-se evitar as tentativas de renovação da obra - os 
embelezamentos, as maquilhagens, as cosméticas, as modernizações 
generalizadas e todas as formas de se reconduzir ao novo, de reparação 
ou de presumível procura do estado original da obra, são operações 
que nada tem a ver com a conservação. Em todos os casos, deve-se 
considerar que os sinais da passagem do tempo são valores históricos e 
estéticos de extraordinária eficácia.  

Deve-se respeitar, na execução de qualquer gênero de obra, o princípio 
da intervenção mínima - Na aplicação de qualquer técnica, mesmo que 
pouco invasiva e reversível, deve-se parar um pouco antes da perfeição, 
evitando-se, por esta forma, exceder-se ou exagerar-se, em todos os 
casos, em todos os trabalhos que não sejam estritamente necessários 
(direta ou indiretamente) para a conservação da obra.

Das peças que ainda estavam no mural, 100% delas foram recuperadas. Porém, 
com o passar dos anos, as pastilhas foram se soltando do painel e se perderam, 
pois não estavam fixadas adequadamente. Por este motivo, em relação ao painel 
original, de 30 a 40% das pastilhas são novas. Essas peças foram adquiridas do 
mesmo fornecedor da época de Franco Giglio, onde após pesquisa em lotes anti-
gos, foi possível resgatar pastilhas cujas cores e tonalidades mais se aproximavam 
das originais.

A Prefeitura de Curitiba anunciou em setembro de 2009 o término da reforma 
do painel. A obra estava em processo de decomposição há quase uma década, 
depois da tentativa falha de restauro feita por uma empresa sem o conhecimento 
profissional requerido na área. Segundo relatos de funcionários e transeuntes, em 
pouco tempo as pastilhas começaram a se desgrudar do painel. Foi preciso recor-
rer ao serviço de profissionais - o que já devia ter ocorrido desde o início - mas fi-
nalmente a restauração foi executada com o conhecimento e técnica necessários.

Em uma nota divulgada pela Prefeitura de Curitiba (2009), percebe-se a complex-
idade do trabalho e as consequências de não se contratar empresas adequadas 
para tal serviço:

O prognóstico inicial das condições do mural não era favorável. De 
acordo com o arquiteto Roberto Martins, da Arquibrasil Arquitetura e 
Restauro, empresa que venceu a licitação, a recuperação desse painel de 
Giglio foi um dos seus maiores desafios. “Desconheço outros trabalhos 
da mesma natureza com tal complexidade”, diz Roberto Martins, que já 
havia feito a recuperação de outro mural do mesmo artista.

O arquiteto explica que a base em fibra de vidro, sobre a qual o painel 
estava fixado anteriormente, além da aplicação de outros materiais 
inadequados, intensificou o processo de degradação. Agora, esse risco 
está afastado. Martins destaca que o trabalho foi bem executado pela 
restauradora Ângela Damiani, o que garante a durabilidade da obra, 
ainda que ações de manutenção e impermeabilização devam ser feitas 
periodicamente.
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O importante é que o painel está restaurado e em ótimas condições, mas deter-
minados fatos nos fazem questionar os motivos de tantos processos de restauro 
pelo qual ele teve que se submeter. A qualidade dos materiais utilizados, a política 
das empresas contratadas, os profissionais que executaram essa obra, os cuida-
dos com armazenamento, transporte e limpeza das pastilhas, além do descaso da 
Prefeitura quanto à obras públicas. Todos esses fatores influenciaram para que 
uma obra tão importante quanto essa quase se perdesse. 

5.  METODOLOGIA
Com o intuito de investigar o motivo de tantas intervenções feitas nesta obra, foi 
elaborado um estudo de caso em uma pesquisa explicativa, onde através de fon-
tes - primárias e secundárias -, foi-se descoberto o motivo dessas intervenções: 
a má qualidade do serviço dos restauradores anteriores. Visando proporcionar 
maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito, os dados 
foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em livros, artigos relacionados 
e sites da internet, além de idas até o local e entrevistas com funcionários. Nessas 
entrevistas, foi-lhes perguntado por quanto tempo o painel ficou íntegro antes de 
começar a se degradar depois de tantos trabalhos de restauração feitos. Segundo 
os entrevistados, em pouco tempo as pastilhas já estavam se soltando da unidade 
de mural, que também estava comprometida devido a má qualidade dos materi-
ais utilizados e a pouca técnica das empresas.

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além do estudo voltado para a análise sobre a quantidade de intervenções feitas 
no painel de Franco Giglio no Cemitério Municipal, a pesquisa abordou também a 
biografia do artista, uma breve definição de restauro e ainda a história do mural 
em si, possibilitando assim discussões sobre: por que tantas tentativas de restau-
ro em uma obra relativamente nova?

O fato de esta obra sofrer tantas interferências em curtos períodos de tempo in-
dica que a formação de profissionais capacitados para exercer esta função tão 
importante ainda é muito precária. Sabendo-se da dificuldade de execução e en-
tendimento necessários na área, além da importância histórica que nossas obras 
têm, por que ainda não nos preocupamos com a qualidade dos serviços que esta-
mos contratando? 

Segundo Burgos e Camargo (2016) “o mural cumpre também uma função estética 
no espaço, dessa forma, sendo um elemento atrativo e de contemplação, possi-
bilitando uma visualização mais dinâmica da cidade, atraindo a população e tor-
nando a convivência do passante mais orgânica, mais humana”. Ainda, para Paolo 
Torsello (2003), restauro é um campo disciplinar altamente especializado, por esse 
motivo requer preparação cuidadosa teórica, técnica e prática.

Com a presente pesquisa, fica-se ainda mais evidente a importância da preser-
vação dos ícones do patrimônio histórico - que constroem uma identidade ao 
local onde se encontram -, a formação de profissionais altamente capacitados 
para desenvolver este tipo de trabalho - afinal não queremos que nossas obras se 
despedacem - e a importância da fiscalização de órgãos públicos, tanto durante 
a realização do trabalho de restauro quanto depois, para evitarem-se problemas 
futuro e assim, maior número de restauros.

É de grande pertinência ressaltar que, salvo a importância do mural como pat-
rimônio cultural da cidade, os trabalhos de restauros feitos de forma inadequada 
acarretam em gastos desnecessários da verba pública em uma área em que há 
sempre uma carência orçamentária, o que só amplia a falta de responsabilidade 
daqueles que gerenciam tais projetos. 

Este trabalho se encerra como uma porta aberta a novos pesquisadores que se 
sintam tentados em se embrenhar nesse assunto. Um tema fascinante, mas que 
ainda se mostra inicial e, certamente, carente de dados que possam elucidar ainda 
mais o contexto dos acontecimentos narrados.
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RESUMO
Este trabalho propõe uma análise crítica dos dois Dossiês de candidatura do 
Conjunto Moderno da Pampulha (2014 e 2017) à lista do Patrimônio da Humanidade. 
Para ampliar nossa visão compreensiva acerca da candidatura, incluímos como 
fontes de pesquisa os vídeos oficiais do IPHAN, UNESCO e PBH, da imprensa e vídeos 
da população, releases e reportagens de jornal, além da documentação sobre o 
reconhecimento do bem presente no site da UNESCO. Contemporaneamente, a 
UNESCO incorpora expressões como populares, periféricos, etc., em uma perspectiva 
que exala um indisfarçável democratismo/populismo, perpetuando um conjunto de 
valores etnocêntricos e elitistas. Também cabe a critica à ideia da universalidade do 
patrimônio, que seria contrária à noção antropológica da cultura como elemento 
específico de determinada sociedade, enfatizando a alta cultura europeia. Levaremos 
em conta ainda a inserção destes bens no circuito internacional de exploração do 
turismo massificado em detrimento dos habitantes das regiões dos bens tombados. 
Nos dossiês são três os critérios apresentados para a candidatura: I) representar 
uma obra-prima do gênio criativo humano; II) exibir um evidente intercâmbio de 
valores humanos, ao longo do tempo ou dentro de uma área cultural do mundo, 
que teve impacto sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia, 
das artes monumentais, do urbanismo ou do paisagismo e III) ser um exemplar 
excepcional de um tipo de edifício, conjunto arquitetônico ou tecnológico. No caso 
do Conjunto Moderno são pontuados o valor universal excepcional, a autenticidade 
e a integridade. Outros critérios que instrumentalizam argumentativamente as 
justificativas de patrimonialização são o de raridade e o de unicidade, recorrentes 
nos mundos do patrimônio e que integram as fichas de inventário e os dossiês de 
patrimonialização. Acrescenta-se a estes a ideia de genialidade. Considerando tais 
valores, analisaremos também as imbricações entre as trajetórias de Oscar Niemeyer 
e Le Corbusier, assim como uma possível articulação entre o reconhecimento pela 
UNESCO de obras desses dois arquitetos vinculados ao Movimento Moderno como 
patrimônio da humanidade. Possivelmente, o elemento central dessa articulação é 
a Arquitetura do Movimento Moderno. A Pampulha seria então celebrada por ser o 
fruto de um primeiro processo de expansão (ou de difusão) do ideário do Movimento 
Moderno (da alta cultura ocidental) e, ao mesmo tempo, a semente de um segundo 
processo dessa mesma expansão. Finalmente, nossa análise considera o processo 
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da candidatura em perspectiva histórica. Interessa-nos captar as contradições e 
alterações entre os dois dossiês, e entre ambos e o que circulava na mídia e nos 
discursos públicos, atentando especialmente para a retirada da Casa Kubitschek 
e o acréscimo de sua caracterização como paisagem cultural para a inscrição do 
Conjunto Moderno, que não constava na proposta inicial.

Palavras-chave: Conjunto Moderno da Pampulha; UNESCO; Patrimônio da 
Humanidade.

Introdução
A proposta inicial deste trabalho é realizar uma análise crítica dos dois Dossiês de 
candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha (2014 e 2017) à lista do Patrimô-
nio da Humanidade, a partir de parâmetros contemporâneos do campo da preser-
vação, estabelecidos pela UNESCO e em constante reflexão pela teoria contem-
porânea da restauração e pelos estudos sobre patrimônio cultural. Como se trata 
de um patrimônio da arquitetura moderna, exploraremos o debate sobre esta cat-
egoria e os parâmetros estabelecidos para sua preservação. Para ampliar nossa 
visão compreensiva acerca da candidatura, incluímos como fontes de pesquisa os 
vídeos oficiais do IPHAN, UNESCO e PBH, da imprensa e vídeos da população, re-
leases e reportagens de jornal, além da documentação sobre o reconhecimento do 
bem presente no site da UNESCO, considerando um recorte temporal que encam-
pa desde o anúncio oficial da candidatura em 2014 até o período posterior ao da 
aprovação em 2016, incluindo algumas de suas repercussões e desdobramentos.

Salientaremos, ainda em caráter exploratório, duas linhas mestras que merecerão 
nossa atenção no andamento da pesquisa, porque reveladoras de tensões que 
são constitutivas desse tipo de política patrimonial globalizada, no intuito de re-
finar nossas ferramentas de análise. A primeira diz respeito a assimetrias e des-
encaixes entre o local e o global e a segunda as contradições entre a perspectiva 
fetichizada sobre o passado e o reconhecimento do patrimônio urbano como re-
sultado do conflito, temas que já discutimos anteriormente (GARCIA; RODRIGUES, 
2016; GARCIA et al., 2015; 2017). Assim, o texto principia pela discussão dos va-
lores que embasam a noção de Patrimônio Universal, discute os critérios de aval-
iação da candidatura, as diferenças entre os dossiês, e, finalmente, envereda pelo 
reconhecimento e sua imediata posteridade, apresentando considerações sobre 
as falas e práticas de diferentes atores envolvidos e possíveis desdobramentos do 
processo que investigamos.

Valores: popular, periférico, elitismo, etnocentrismo
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 Contemporaneamente, a UNESCO incorpora expressões classificadas como pop-
ulares, periféricas, marginais, em uma perspectiva que exala um indisfarçável 
democratismo/populismo, como apontado por Canclini (2016), perpetuando um 
conjunto de valores etnocêntricos e elitistas. Podem ser pontuadas três questões 
sobre a patrimonialização contemporânea a partir do pensamento de Canclini: a 
crise dos universais, a crítica à lista da UNESCO e o patrimônio como espetáculo 
global para turistas (GARCIA CANCLINI, 2016).

No que se refere à crise dos universais, Canclini fala de uma geopolítica cultural 
globalizada. Considerando que, na ausência de certezas e molduras, acha mais 
pertinente perguntar “quando é arte?”, analogamente ele lança a pergunta “quan-
do é patrimônio?” (GARCIA CANCLINI, 2016, p.70). Se o campo da arte não esgota a 
definição da própria arte, o campo do Patrimônio tampouco. Como se deram (ou 
não) as negociações referentes aos critérios, valores da patrimonialização e entre 
quem? Depois de elencar indagações que considera caducas, o autor reivindica 
a necessidade de estratégias transdiciplinares. Nesse sentido, seria bom pensar 
como a política de patrimônio deveria aprender a olhar para além dos recortes 
técnicos que costumam lhe caracterizar. Entretanto, ele enuncia uma liquidação - 
“um mundo acaba”. Pensamos que aqui cabe a reflexão: será assim mesmo, não 
há rastros, ruínas, burocracias, vestígios mais ou menos resistentes com os quais 
ainda temos que lidar?

Em sua crítica à lista da UNESCO, Canclini aponta que noções empregadas costu-
meiramente pela instituição, como autenticidade, excepcionalidade, originalidade, 
humanidade , estão postas em xeque. “As tentativas (...) de tirar seu programa 
(...) do beco sem saída fracassam ao tentar diferenciar taxativamente a arte, o 
patrimônio, o turismo e a mídia.” (GARCIA CANCLINI, 2016, p.47). O programa Pat-
rimônio da Humanidade, criado em 1972, é uma tentativa de “(...) organizar as dif-
erenças, classificar os objetos e os lugares, intervir em sua difusão e interpretação.” 
(GARCIA CANCLINI, 2016, p.68). O autor problematiza a aproximação dos critérios 
de escolha a uma estética idealista. Lembrando que constituir uma lista implica 
sempre em incluir uns e rechaçar outros, Canclini considera particularmente in-

seguros os critérios que consagram cidades modernas, constata inconsistências 
acumuladas que levam ao emprego de “parâmetros mutantes”. Desfiando a lista, 
ele lança questionamentos sobre a distribuição geocultural do valor e pergunta o 
que efetivamente “universaliza” uma obra ou local. Os meios massivos também 
participam deste processo. Canclini analisa a relação com os meios de comuni-
cação de massa a partir da reflexão sobre uma exposição cuja temática era Frida 
Kahlo (GARCIA CANCLINI, 2016, p.57-60). Nas matérias de jornais e da observação 
dos vídeos institucionais veiculados sobre a Pampulha, o público é, grande parte 
das vezes, interpelado de forma a corroborar a consagração dos bens a partir de 
relatos que as ciências humanas consideram superados, como a genialidade de 
Niemeyer, o visionarismo de JK, a novidade do moderno. 

Ele avança ao constatar o patrimônio como lugar de cumplicidade social, apoian-
do-se numa referência a Martin-Barbero que ressalta os conflitos que são esque-
cidos pelas atividades associadas ao patrimônio (GARCIA CANCLINI, 2016, p.71). 
As apropriações sobre as heranças são, portanto, diferentes e desiguais. Na se-
quência ele ressalta as dificuldades das classes populares e sociedades periféricas 
para “realizar as operações necessárias para transformar seus bens em patrimô-
nio mundializado” (GARCIA CANCLINI, 2016, p.73). Na verdade a ambição de con-
stituir esse Patrimônio da Humanidade acaba amplificando desigualdades, como 
ele demonstra no exame detalhado da distribuição geográfica dos bens consa-
grados até 2009. Desenvolve aí um questionamento sobre princípios teóricos e 
procedimentos de seleção. Ele então tece considerações sobre a reapropriação 
do patrimônio a partir de dois vieses, as transformações urbanas (as multidões 
que ressignificam monumentos num ato político) e os meios de comunicação, que 
submetem tanto os repertórios hegemônicos quanto os populares à lógica do 
mercado e do espetáculo (GARCIA CANCLINI, 2016, p.76). 

O patrimônio, então, aparece como espetáculo global para turistas, o terceiro pon-
to de nossa abordagem. Ainda que a relação estabelecida por Canclini especifica-
mente no texto seja aplicada à arte, podemos aproximá-la das nossas pesquisas 
sobre o patrimônio, na própria medida em que a UNESCO cria uma lista, que ex-



5706 5707

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

iste um circuito internacional de visitação, uma indústria do turismo, e que, mais 
importante, à medida em que o patrimônio vai perdendo a incumbência de repre-
sentar uma identidade nacional, fica mais evidente sua ressignificação como mer-
cadoria e ‘objeto’ que integra este circuito, ao mesmo tempo em que nitidamente 
se aliena de seu entorno, seu contexto e sua história. Caberia pensar se ele passa 
a existir dentro de um tempo homogêneo e vazio, em que eventualmente textos, 
catálogos, relatórios, abarrotados de informações sobre sua História, são efeitos 
retóricos anulados por uma realidade prática na qual sua historicidade é descon-
siderada por várias políticas que lhe dizem respeito.

Como Garcia Canclini, Salvador Muñoz Viñas (2003) critica o conceito de patrimô-
nio da humanidade, ou seja, da universalidade do patrimônio. Essa universalidade, 
segundo Muñoz Viñas, seria contrária à noção antropológica da cultura como el-
emento específico de determinada sociedade. E a universalidade do patrimônio 
teria na base a distinção entre uma alta cultura, compartilhada por pessoas cul-
tivadas dentro de determinada sociedade, e outras culturas compartidas por pes-
soas não-cultivadas, na mesma sociedade. Portanto, uma distinção intrassocial. 
Assim, o conceito de patrimônio da humanidade já nasceu problemático. Muñoz 
Viñas destaca, também, que esse conceito enfatiza a alta cultura europeia. Esse 
eurocentrismo, a partir da globalização dos valores ocidentais, precisa ser ques-
tionado. O reconhecimento da Pampulha como patrimônio da humanidade seria, 
também, uma celebração desse processo de expansão da alta cultura europeia?

Critérios
Nos dossiês, são três os critérios culturais da própria UNESCO apresentados para 
a candidatura: I) representar uma obra-prima do gênio criativo humano; II) exibir 
um evidente intercâmbio de valores humanos, ao longo do tempo ou dentro de 
uma área cultural do mundo, que teve impacto sobre o desenvolvimento da ar-
quitetura ou da tecnologia, das artes monumentais, do urbanismo ou do paisagis-
mo e IV) ser um exemplar excepcional de um tipo de edifício, conjunto arquitetôni-
co ou tecnológico. No caso do Conjunto Moderno são pontuados o valor universal 

excepcional, a autenticidade e a integridade. Outros critérios que instrumentali-
zam argumentativamente as justificativas de patrimonialização são o de raridade 
e o de unicidade, recorrentes nos mundos do patrimônio e que integram as fichas 
de inventário e os dossiês de patrimonialização, como apontados por Nathalie 
Heinich (2009). Acrescenta-se a estes a ideia de genialidade.

No dia 17 de julho de 2016 o El País1 publicou a notícia intitulada Unesco consagra 
Le Corbusier e torna Pampulha, de Niemeyer, patrimônio mundial. A manchete nos 
convida a pensar em um ato de patrimonialização que, no mínimo, aproxima os 
dois arquitetos. Anatxu Zabalbeascoa afirma em seu texto que a UNESCO atribui 
a Le Corbusier um valor pioneiro:

Nada menos do que 17 obras de Le Corbusier foram declaradas neste 
domingo Patrimônio Mundial pela Unesco na 40° reunião (...) Charles 
Édouard Jeanneret (La Chaux-de-Fonds, Suíça, 1887- Roquebrune-Cap-
Martin, França, 1965) – um Picasso da arquitetura pelo repertório e 
idiomas plásticos diversificados que construiu – foi resumido em 17 
imóveis fundamentais pelo comitê internacional de especialistas que 
avalizou sua candidatura. O fato de Frank Lloyd Wright ter somente 
dois trabalhos e que Oscar Niemeyer tenha sido lembrado somente 
pela Pampulha demonstra o valor pioneiro que a Unesco atribui a Le 
Corbusier. (ZABALBEASCOA, 2016)

O uso do critério de intercâmbio e da circulação de saberes na criação de bens 
culturais modernos a partir da aproximação entre os arquitetos pode ser aferido 
a partir do reconhecimento de suas obras. No parecer do ICOMOS (2016) está 
citada a influência duradoura da Pampulha no trabalho de outros arquitetos, con-
siderando que, em princípio, esta justificativa é apropriada:

Particularmente por meio das suas formas geométricas gratuitas, 
a Pampulha teve uma influência duradoura no trabalho de outros 
arquitetos, como Le Corbusier e os que trabalham nas últimas décadas 
e que, em geral, exerceram uma influência arquitetônica e cultural em 
muitas partes do mundo. (PARECER ICOMOS, 2016, p. 562)
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Le Corbusier é posto como centro de referência que atraía e colocava para circular 
muitas propostas arquitetônicas de vanguarda, observável através da afirmação 
da circulação internacional de saberes entre arquitetos a partir deste caso espe-
cífico. Ao situar em Le Corbusier este referencial, entende-se que a Europa seria o 
lugar por excelência da criação, desenvolvimento e difusão do pensamento mod-
erno na arquitetura. Seria por este motivo que não é atribuído a Oscar Niemeyer 
o valor de genialidade universal para a arquitetura, considerado um critério não 
justificável para o ICOMOS no parecer? Afinal, o valor de excepcionalidade já con-
sagraria Le Corbusier como o grande gênio humano criador de obras-primas?

Considerar Le Corbusier como centro da genialidade da arquitetura moderna a 
partir da circulação de saberes, práticas e processos criativos demonstra uma con-
tinuidade do projeto de tornar Paris uma capital cultural. Segundo Cristina Kott 
(2013), durante o pós-guerra a França trouxe para a sua capital as instituições 
internacionais de cultura, criando as condições políticas para a atração de artis-
tas e trabalhadores do campo. Compreendemos hoje através dos estudos sobre 
a criação das capitais culturais, que não é apenas a acumulação de acervos que 
fabrica uma capital cultural, é um conjunto de ações, entre elas, o acolhimento de 
instituições como a UNESCO e o ICOM (CHARLE, 2009). 

Outro critério importante que ressaltamos é o intercâmbio e a interdisciplinari-
dade presentes presentes no Conjunto da Pampulha. Os critérios de circulação 
internacional e de intercâmbio podem estar atualizados por uma perspectiva da 
História Cultural e Social da Arte que está interessada nos processos de criação 
artística a partir da rede de relações sociais a qual arquitetos considerados excep-
cional como Le Corbusier e Niemeyer estão integrados nos mundos da arte/ar-
quitetura. Deste modo, o parecer do ICOMOS não considera no Conjunto Niemey-
er como um gênio criativo sozinho, a importância está na ação coletiva, portanto, o 
gênio coletivo que proporcionou a integração de Niemeyer, Burle Marx e Cândido 
Portinari.

São evidentes as imbricações entre as trajetórias de Oscar Niemeyer e de Le Cor-
busier. Evidente também uma possível articulação entre o reconhecimento pela 
UNESCO de obras desses dois arquitetos vinculados ao Movimento Moderno 
como patrimônio da humanidade. Contudo, não é fácil qualificar essa articulação. 
Possivelmente, o elemento central dessa articulação é o Movimento Moderno 
ou melhor a Arquitetura do Movimento Moderno (ou simplesmente Arquitetura 
Moderna). E não Le Corbusier. Nesse ponto, torna-se evidente o uso desse recon-
hecimento como expressão da alta cultura europeia. Desse modo, a Pampulha 
teria sido celebrada por ser o fruto de um primeiro processo de expansão (ou de 
difusão) do ideário do Movimento Moderno (da alta cultura ocidental, portanto) e, 
ao mesmo tempo, a semente de um segundo processo dessa mesma expansão. 
No limite, reconhecer a Pampulha como patrimônio da humanidade reforçaria 
todo o arcabouço das políticas patrimoniais da UNESCO, além de contribuir para 
inserir de modo mais categórico, eficiente e eficaz o Movimento Moderno na alta 
cultura europeia. Ou seja, reconhecer a Pampulha atenderia a demandas muito 
específicas e localizadas, não apenas brasileiras, mas também, e principalmente, 
europeias. O Movimento Moderno, a partir do reconhecimento do conjunto Mod-
erno da Pampulha, integra artes e arquitetura, o arquiteto, o paisagista e o pintor.

Entre Dossiês: a missão do ICOMOS e mudanças de 
perspectivas
Nossa análise considera o processo da candidatura em perspectiva histórica. O 
bem já havia sido inserido na lista indicativa no ano de 1996, não tendo obtido 
nenhuma assistência internacional do fundo do Patrimônio Mundial para a prepa-
ração da Indicação. Nesta nova tentativa, o Centro de Patrimônio Mundial recebeu 
o primeiro Dossiê de candidatura (2014) em 13 de janeiro de 2015. Interessa-nos 
captar as contradições e alterações deste para o segundo Dossiê (2017), em espe-
cial, a partir da visita da Missão de Avaliação Técnica que visitou a propriedade de 
27 de setembro a 02 de outubro de 2015, emitindo um parecer que foi aprovado 
pelo ICOMOS em 11 de março de 2016.
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A primeira mudança que aparece é a da categoria da propriedade. Inicialmente 
ela havia sido considerada somente um sítio, “em termos de categorias de bens 
culturais estabelecidas no artigo I da Convenção do Patrimônio Mundial de 1972.” 
(PARECER ICOMOS, 2016). No parecer do ICOMOS aparece, então, a inserção do 
bem também na categoria de paisagem cultural. Ressalte-se, aqui, que tal cate-
goria é reafirmada pelas diretrizes para a Operacionalização da Implementação 
do Patrimônio Cultural de 2015, apontada pelo parecer do ICOMOS (2016), ao 
referir-se ao bem como paisagem cultural. O primeiro bem a ser inscrito como 
paisagem cultural na lista do patrimônio mundial, em 1993, foi o Parque Nacional 
Tongariro, na Nova Zelândia. 

O conceito de Paisagem Cultural já estava sendo utilizado por profissionais rel-
acionados ao patrimônio cultural, sendo largamente difundido pelo professor e 
arquiteto, atual vice-presidente do ICOMOS, Leonardo Barci Castriota, da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, local onde trabalha, também, o coordenador da 
Consultoria Técnica, Pesquisa e Redação, arquiteto e professor Flávio de Lemos 
Carsalade. Leonardo Castriota define Paisagem Cultural a partir de uma aborda-
gem interdisciplinar do patrimônio:

“paisagem cultural”, que, desenvolvida pela Unesco desde o início 
dos anos 1990, combina de forma inextricável os aspectos materiais 
e imateriais do conceito, muitas vezes pensados separadamente, 
indicando as interações significativas entre o homem e o meio-ambiente 
natural. Com isso, esse conceito parece oferecer uma rica perspectiva 
quando aplicada também às idéias tradicionais do campo da 
preservação, podendo servir para ampliar a perspectiva de visada sobre 
os próprios centros históricos, permitindo leituras que compreendem 
justamente as interações entre os aspectos natural e cultural, material e 
imaterial desses conjuntos, muitas vezes ignoradas. (CASTRIOTA, 2013)

Para que a ideia de paisagem cultural prevalecesse, note-se que a Casa Kubitschek, 
inicialmente prevista para compor o Conjunto Moderno, é retirada no reconhec-
imento, embora no parecer do ICOMOS (2016) ela seja citada, não mais como in-
tegrante da área de delimitação que inclui o Cassino, a Casa do Baile, o Iate Golfe 

Clube, a Igreja da Pampulha, a Praça Dalva Simão e o lago. Note-se que há partes 
do conjunto não dentro da área indicada, áreas que se situam no extremo oeste 
do lago: “a área de delimitação inclui o restante do lago e uma área que o circunda 
para refletir a configuração da paisagem do conjunto urbano.” (PARECER ICOMOS, 
2016). A Casa Kubitschek, construída em 1942, recentemente restaurada, é citada, 
em conjunto com a casa de Alberto Dalva Simão, como parte do bairro residen-
cial circundante. Mas essa mudança de foco não reduz, em ambas as versões, a 
ênfase no aspecto exclusivamente arquitetônico do patrimônio edificado. Como 
exemplo, a nomeação do prédio Cassino no presente em que o texto apenas com-
plementa que “agora é usado como museu” é simplesmente inaceitável, pois im-
prime um silêncio envergonhado sobre a história da edificação e sobre a trajetória 
da Instituição que tem sido responsável pelo prédio desde 1957, portanto mais de 
60 anos. Sobre o significado patrimonial de seu acervo nem o parecer do ICOMOS 
nem a decisão final do Comitê tratam.

Uma das questões essenciais da mudança da perspectiva de sítio para a de pais-
agem cultural é a função da Lagoa no Conjunto. Ainda que desde o primeiro dossiê 
a Lagoa apareça tanto no coração do bem listado quanto nas chamadas zonas de 
amortecimento, é inegável que a classificação como paisagem cultural posiciona a 
lagoa na centralidade do projeto, de acordo com a definição de paisagem cultural 
pela UNESCO, empregada desde princípios dos anos 1990:

Cultural landscapes are cultural properties and represent the “combined 
works of nature and of man” designated in Article 1 of the Convention. 
They are illustrative of the evolution of human society and settlement 
over time, under the influence of the physical constraints and/or 
opportunities presented by their natural environment and of successive 
social, economic and cultural forces, both external and internal. 
(UNESCO, 2015)

No momento em que se valorizam aspectos como a “evolução e o assentamento 
da sociedade humana através dos tempos, sob a influência das limitações e/ou 
oportunidades apresentadas pelo meio natural e das sucessivas forças sociais, 
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econômicas e culturais”, o dinamismo e a mudança na paisagem ocasionados por 
fatores naturais e humanos aparecem como integrantes deste meio. A reflexão 
aponta para a contradição existente entre o critério (IV) de “ser um exemplar ex-
cepcional de um tipo de edifício, conjunto arquitetônico ou tecnológico ou pais-
agem que ilustre (um) estágio (s) significativo(s) da história humana.” São estas 
contradições que perscrutaremos em nossa pesquisa.

A mudança na perspectiva é observada em reportagens consultadas. A poluição, 
problema que atinge as comunidades de moradores em torno da Lagoa, é apre-
sentada como o grande problema. Antes da visita do Comitê, em 2015, as report-
agens apontavam o esforço da prefeitura em intensificar as obras na Pampulha: 
“Prefeitura intensifica obras na Pampulha de olho em chancela da Unesco” (LOU-
ISE, 2015). Na reportagem, o presidente da Fundação Municipal de Cultural de 
Belo Horizonte, Leônidas Oliveira, diz “Nós fizemos um pente-fino, um diagnósti-
co dos problemas”, assim como é relatado, pela repórter, o fato de que há 15 
dias, a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou um mutirão para recuperar o entorno 
dos bens tombados da região. Um processo iniciado vinte anos antes, constando 
em documentos da UNESCO, de órgãos de patrimônio cultural do Brasil, é neste 
momento colocado como uma obra em que um mutirão teria sido iniciado para 
recuperar o entorno dos bens tombados. Décadas de mudanças, a serem con-
sideradas pela própria UNESCO, em sua definição de paisagem cultural, seriam 
objeto de um mutirão iniciado há quinze dias, a vinte dias da visita da Missão. A 
Presidente do IPHAN, Jurema Machado, posiciona-se falando sobre as mudanças 
que poderiam vir posteriormente, para a preservação do bem: “A comunidade in-
ternacional se coloca junto com o Brasil para favorecer a conservação desse bem. 
Não significa que os problemas têm de estar todos resolvidos, em situação ideal 
para se ter o reconhecimento” (LOUISE, 2015). O Prefeito também manifesta-se 
acerca dos investimentos para a despoluição da Lagoa.

Os trabalhos da Missão são acompanhados pela imprensa, que apresentam per-
calços da visita, como o título da reportagem do jornal Hoje em Dia: “Poluição da 
Lagoa da Pampulha chama a atenção da UNESCO”. (ALVES, 2015) e também apre-

ciações positivas, no caso do jornal O Tempo: “UNESCO avalia positivamente Con-
junto Arquitetônico da Pampulha.” (FERREIRA; LAMEIRA, 2015).

No momento entre a visita da Missão (setembro/outubro 2015) e o reconheci-
mento em julho de 2016, o tema continuou a ser tratado em jornais da cidade. 
Aparecem também indícios da inoperância do poder público frente a um dos prin-
cipais empecilhos ao título, neste momento, já apontado como paisagem cultural: 
a poluição da Lagoa. Em reportagem de fevereiro de 2016, o Portal G1, aponta: 
“Poluição da Lagoa da Pampulha, em BH, preocupa Unesco que avalia título.” (PI-
MENTEL, 2016). A matéria traz prints do parecer do ICOMOS e uma síntese. Tam-
bém destaca a despoluição e a morosidade em torno das ações previstas. Mas 
a própria Unesco sugeriu que o patrimônio a ser preservado alcançasse uma 
área maior, privilegiando a paisagem como um todo. O ICOMOS recomendou a 
inclusão das praças Dalva Simão e Dino Barbieri ao projeto, aumento da extensão 
do perímetro e a recuperação de trechos do paisagismo de Burle Marx presentes 
no projeto dos anos 40. “A Unesco está indo mais para o aspecto da paisagem, da 
harmonia, do ‘cartão-postal’ ao invés do aspecto apenas arquitetônico”, disse a 
superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
em Minas Gerais, Célia Corsino.

Além da despoluição da Lagoa, apontada como um problema, demarcamos a ex-
igência da inclusão da Praça Dino Barbieri, que necessitaria de mudanças, mesmo 
depois de passar por reformas no valor de 7 milhões de reais (PORTAL G1, 2016). 
Neste caso, a Prefeitura de Belo Horizonte, ao que tudo indica, não colocava a 
Praça como um espaço a integrar a paisagem a ser reconhecida. Pontuamos aqui 
o risco de se acatar demandas de organismos de escopo global desconhecerem 
por completo as realidades locais.
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A campanha para o reconhecimento: interpretações da 
emoção patrimonial
Um visitante que chegasse em Belo Horizonte no ano de 2017 logo veria os car-
tazes da campanha para o reconhecimento da Pampulha como Paisagem Cultural 
pela UNESCO, estivesse caminhando na rua da cidade ou quando precisasse vis-
itar o Posto de Saúde. Os cartazes nas paredes dos Postos de Saúde já apresen-
tavam um certo desgaste visível nas pontas dobradas, na poeira e notava-se um 
certo desbotamento, revelando a passagem do tempo. Um visitante mais atento 
ao tema poderia procurar na internet mais informações a respeito e, logo encon-
traria um conjunto de reportagens que lhe permitiriam ampliar seu entendimento 
do significado de tal reconhecimento.

O Jornal Hoje em Dia (2016) publicou através de vídeo um pronunciamento do pre-
feito Márcio Lacerda. O então prefeito de Belo Horizonte destacou a importância 
da visibilidade internacional da cidade, ressaltando o lugar simbólico da Pampulha 
para o planejamento urbano que integra lazer e turismo. Entendemos que não 
foi o argumento da retórica da perda, da ameaça à integridade, à autenticidade o 
principal argumento da campanha para o reconhecimento pela UNESCO. Os tra-
balhos da emoção patrimonial trataram de mobilizar os sentimentos dos cidadãos 
em relação ao potencial desse reconhecimento para o desenvolvimento da econo-
mia do turismo na cidade.

Compreendemos que a emoção patrimonial compõe a cadeia da operação pat-
rimonial. Os trabalhos da emoção podem desdobram em mobilização social, em 
militância de defesa do patrimônio e que atuam na dimensão da sensibilização, 
de acordo com os estudos sobre a fabricação patrimonial. Para Nathalie Heinich 
(2009, p. 72): “(...) l’émotion apparaît le plus souvant comme une ressourse alter-
native à l’expertise : émotion et expertise sont deux utils bien différents dans la 
reconnaissance patrimoniale, même si elles peuvent cohabiter chez le même in-
dividu.”.  

Em 2012 os moradores da Pampulha demonstraram preocupação com a vertical-
ização pautada pelo Jornal Minas (VIERA, 2012) que convidou o gerente de legis-
lação e de gestão urbana da secretaria municipal de desenvolvimento da prefeitu-
ra, José Júlio Rodrigues Vieira para esclarecer o caso à população. Esta reportagem 
demonstra que havia para os moradores uma preocupação com a qualidade de 
vida, proporcionada por uma paisagem não verticalizada. Entretanto, a campanha 
em defesa do título de Patrimônio da Humanidade priorizou o tema do desen-
volvimento da economia pelo turismo, sem destacar as questões positivas para a 
melhoria da qualidade de vida para a cidade.

Em reportagem veiculada pela TV Canção Nova, a jornalista Monizy Amorim apre-
sentou a Pampulha dizendo “o local é destino quase certo de quem visita a capital 
mineira” (AMORIM, 2016). Enfatizando a importância do Conjunto Moderno para 
o turismo, na matéria entrevistou turistas nacionais e internacionais que passeav-
am no local, a jornalista conclui a matéria afirmando que entre as expectativas da 
população em relação ao reconhecimento será a da despoluição da Lagoa. Deste 
depoimento observamos que a inclusão na Lista é bem acolhida tanto do ponto 
de vista turístico, mas também na medida em que poderá trazer maior qualidade 
de vida ao moradores de Belo Horizonte. 

Considerações finais: após o reconhecimento 
Evidentemente, vários atores na cena do patrimônio celebraram a inclusão do 
Conjunto Moderno da Pampulha na lista da UNESCO.   Além do noticiário dos 
grandes veículos de comunicação, arrolamos manifestações de entidades como 
IPHAN (2016) e CAU (2016). Numa apreciação de conjunto, pudemos constatar 
que há explanações bastante sintéticas e adequadas do conteúdo do Dossiê final, 
a inclusão das falas de autoridades envolvidas (especialistas e gestores públicos) 
comemorando o resultado alcançado, boas descrições do processo, enfatizando 
a importância da visita de avaliação do ICOMOS e geralmente fechando com um 
elenco de benefícios virtuais a serem aproveitados pela cidade, normalmente de-
stacando o incremento do turismo e a recuperação da Lagoa. Faremos, por agora, 
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alguns apontamentos em torno de questões que nos intrigam e deverão ser alvo 
de um aprofundamento futuro. 

O primeiro diz respeito ao sutil descompasso entre o que contém o parecer do 
ICOMOS e a decisão do Comitê, naquilo que não é mera corroboração do Dossiê 
da proposta, e o que é celebrado em âmbito brasileiro. A fala de Kátia Bogéa, 
presidente do IPHAN, que acompanhou a votação, replicada em várias matérias, 
salienta: 

O Brasil tem muito a comemorar. O Conjunto da Pampulha está na 
origem da produção arquitetônica e urbanística brasileira dentro do 
Movimento Moderno, e deve ser um bem compartilhado por toda a 
humanidade. Ao integrar a Pampulha à Lista do Patrimônio Mundial, 
a UNESCO estará reconhecendo o conjunto como uma obra-prima do 
gênio criativo humano. (IPHAN, 2016)

Entretanto, um elemento singular que salta aos nossos olhos é a afirmação da 
curva como “expressão da paisagem e da cultura brasileiras” (CAU/BR, 2016), que 
constava da argumentação dos Dossiês mas foi descartada no parecer e não men-
cionada na decisão. Assim, embora abordem a relação entre patrimônio e identi-
dade nacional com frequência, deitam fora - por não atender o critério de original-
idade - um consagrado tópico da arquitetura e urbanismo modernos brasileiros. É, 
portanto, merecedora de problematização a diferença entre o cânone propagado 
oficialmente em âmbito interno e aquilo que foi efetivamente reconhecido dentro 
do enquadramento promovido pelo órgão internacional.

Um segundo ponto de interrogação diz respeito ao contraste entre o que está 
indicado, desde os Dossiês, e firmado na decisão, entre o que se apresenta como 
realidade material e o que consiste em compromissos por parte do poder pú-
blico local para realizar inúmeras obras de reformas e adequações. Em todas as 
avaliações de critério, tanto o parecer do ICOMOS quanto sua corroboração pelo 
Comitê, revelam inconsistências diante dos parâmetros propostos e indicam seu 
atendimento como uma virtualidade. Em síntese, parece que podemos afirmar 

que o que foi inscrito inclui uma carta de intenções em se restituir algo que não 
existe mais, e que efetivamente nunca existiu plenamente. Uma rápida corrida ao 
noticiário evidencia como a imprensa acompanhou o lento desenrolar de alguns 
destes trabalhos, dando conta das dificuldades operacionais e econômicas que 
dificultam o andamento dos trabalhos (DAMÁZIO, 2017; WERNECK, 2017), infor-
mando o início das obras recomendadas no final de 2017. Permanecem no plano 
da expectativa a demolição de anexo do Iate Tênis Clube e as restaurações do Mu-
seu de Arte da Pampulha e da Igreja São Francisco de Assis., por exemplo. Ainda 
que se reconheça alguma melhoria em relação ao tratamento das águas da Lagoa, 
está longe de ser um problema resolvido. A defasagem entre discurso e prática 
revela também a lamentável prática de querer extrair dividendos políticos imedi-
atos de uma promoção espetacularizada das políticas de patrimônio, como fica 
perceptível na bravata pronunciada em coletiva do então prefeito Márcio Lacerda 
para louvar o êxito da proposta: 

“O título aumenta o compromisso de tornar BH cada vez mais bonito 
e acolhedor a todos os seus habitantes”, afirmou o prefeito. Em tom 
de brincadeira, Lacerda tornou a prometer que em 2017 irá velejar 
na Lagoa da Pampulha. Segundo o prefeito, até dezembro o espelho 
d´água alcançará a Classe 3 pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, 
o que permite o uso da lagoa para esportes náuticos e pesca. (WERNECK, 
2016)

Finalmente, nas questões relacionadas ao turismo, é fundamental observar que 
na decisão do Comitê do Patrimônio Mundial frisa-se a necessidade de aumentar 
o Plano de Gerenciamento para “IV) incluir uma estratégia de turismo”; no entan-
to, junto a esta proposta encontram-se a inclusão de diretrizes estratégicas para 
avanço em áreas-chaves, os desafios de proteger as “características essenciais 
dos bairros tradicionais que complementam o conjunto”, com a adoção de “uma 
abordagem histórica da paisagem urbana para sustentar os bairros tradicionais”, 
a inclusão de “indicadores de monitoramento detalhados que se relacionam com 
os atributos de Valor Universal Excepcional” e, principalmente, “VI) fortalecer o en-
volvimento das comunidades locais nos processos de gestão”. Ou seja, a presença 
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das comunidades locais é fator fundamental para a UNESCO. Ademais, no parecer 
do ICOMOS (2016), no que se refere ao aspecto do turismo, a missão que esteve 
visitando o local em 2015 frisa que “as principais ameaças à propriedade são o 
desenvolvimento turístico ambicioso, a poluição do lago, uma população resi-
dencial em declínio e mudanças incrementais nos principais atributos da proprie-
dade e seu entorno.” É digno de nota a recorrência com que os agentes locais re-
sponsáveis reivindicam o incremento do turismo como ganho da inclusão na lista, 
por vezes acrescida da indicação da necessidade de uma programação, como na 
entrevista concedia por Luciana Féres, então coordenadora do Conjunto: “Os bens 
culturais, para serem apropriados pela população, precisa de uma programação, 
não basta estar aberto ao público (...) São necessárias ações de educação patrimo-
nial, para que a população se identifique” (CAU/BR, 2016). Sem descartar a priori 
a utilidade dessas ações e concordando que a ativação do patrimônio extrapola a 
questão do acesso, a fala traz indícios a serem problematizados: se é preciso pro-
mover a identificação, com quem o bem estava identificado quando foi tombado 
nas três esferas e inscrito na Lista? Não estaria uma programação de eventos cul-
turais diversos mais afinada à perspectiva de apropriação consumista e efêmera 
do turista trivial? Vejamos o que diz um cidadão que tenta ganhar a vida por ali, o 
senhor Bruno Barbosa Canela, de 62 anos:

A única coisa que melhorou bastante foi a limpeza da lagoa, a água está com mais 
qualidade e mais clara. Para mim, isso foi bem significativo, só não sei se con-
tinuam cuidando dela. Eles também tiraram a pichação da Igrejinha. Mas aqui, 
onde fico com minha barraquinha, não sinto muita melhora porque o parque está 
fechado e deu uma reduzida no comércio. (DAMÁZIO, 2017)

A relação entre a expectativa dos diversos grupos de moradores, habitantes da 
cidade, investidores do turismo e a efetivação de políticas públicas após o recon-
hecimento, o que foi efetivamente proposto pelo Comitê de Reconhecimento 
como medidas a serem tomadas e os impactos referentes à nomeação como bem 
mundial, ainda serão aprofundados nos estudos vindouros do Grupo de Pesqui-
sa Estopim. Neste texto já apontamos algumas questões que aparecem, em uma 

primeira leitura, nos jornais que tratam da temática do reconhecimento. Enten-
demos que uma investigação como essa tem por objetivo refinar e democratizar a 
política pública de patrimônio, entendendo os complexos meandros nos quais ela 
se dá e as disputas que a constituem, desde o plano local até o global. 
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BENS CULTURAIS DA 
REGIÃO ATINGIDA PELO 
REJEITO EM MARIANA 
(MG): UMA ANÁLISE 
SOBRE AS AÇÕES DE 
REPARAÇÃO REALIZADAS 
ENTRE O FINAL DE 2015 E 
MEADOS DE 2017.
LIMA, KLEVERSON T. DE; ANDRADE, VIVIANE C.; FERREIRA, 
MARIA RAQUEL A.

RESUMO
O rompimento da Barragem de Fundão fez do território atravessado pelo Rio Gualaxo 
do Norte, situado na porção norte do município de Mariana, Minas Gerais, o cenário 
inicial para um evento que passou a ser conhecido como o maior desastre ambiental 
da história do país. A passagem de milhões de metros cúbicos de rejeito provenientes 
da estrutura industrial da empresa Samarco S.A., ocorrida no dia 05/11/2015, deixou 
no seu rastro um conjunto de passivos ainda não bem diagnosticados, mesmo 
passados dois anos após este evento.  

Este pouco conhecimento realça a importância do Diagnóstico preliminar dos 
bens culturais identificados no território atingido em Mariana pelo rompimento 
da Barragem de Fundão produzido pela empresa Pólen Consultoria, Patrimônio e 
Projetos no final de 2017. Encomendado pela Cáritas Brasileira MG, entidade que 
assessora a Comissão dos Atingidos de Mariana, este estudo percorreu dois objetivos: 
identificar as ações relacionadas aos bens culturais desenvolvidas pela empresa 
Samarco Mineração S.A e pela Fundação Renova entre o final de 2015 e meados de 
2017; e compor um inventário amostral sobre os bens culturais existentes ao longo 
do território do Rio Gualaxo do Norte. A comparação entre ambos (as ações e o 
inventário amostral) permitiu à equipe responsável por este diagnóstico criar uma 
visão sobre os alcances e os limites dos trabalhos realizados até então pelos agentes 
reparadores.  

O artigo apresentado ao ICOMOS Brasil, devido ao espaço disponível, não visa 
comentar de maneira detalhada tais ações, intenção que será realizada em futuros 
artigos, mas sim evidenciar os seus perfis reunindo-as em três tipos de grupos: 
reparatório, emergencial e prospectivo. Compreender a tipologia dos trabalhos 
realizados pela Samarco S.A. e pela Fundação Renova dentro do período recortado 
permite ao leitor entrar em contato com os alcances e os limites delimitados por 
estas ações e contribui para a construção de uma reflexão específica sobre como o 
lugar dos bens culturais, do patrimônio cultural, em meio a um contexto de desastre 
tecnológico. 

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural; Barragem de Fundão; Mariana; Diagnóstico. 
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1. Introdução.
O Jornal A Sirene, produzido desde fevereiro de 2016 pela Comissão dos Atingidos 
e por grupos que apoiam a sua causa, tem registrado nestes dois últimos anos 
uma parte importante do processo de adaptação dos moradores que permanece-
ram no território percorrido pelo Rio Gualaxo do Norte ou que foram transferidos 
para sede municipal de Mariana após o rompimento da Barragem de Fundão.[1] 
As edições do Jornal A Sirene têm suas páginas voltadas para a delicada ação de 
reconstruir as memórias destes habitantes e promover o acompanhamento dos 
desdobramentos da Ação Civil Pública em curso movida, via Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos Humanos de Mariana, contra a empresa Samarco S.A.[2]

A existência deste jornal simboliza a importância do lugar ocupado pela memória 
e pelos bens coletivos neste desastre tecnológico, já que a relação entre ambos 
(memórias e bens) produz uma conexão fina e direta entre os Atingidos e seus 
territórios de origem. Através de suas narrativas, de suas falas, são reconstruí-
dos espaços, situações e afetos que foram rompidos pelo colapso da barragem, 
ajudando, assim, a fortalecer os seus laços de identidade e seus sentimentos de 
pertencimento. Esta vivência e este exercício narrativo têm contribuído para for-
talecer entre os Atingidos a noção de que sua causa e as ações de reparação e de 
compensação que dela resultam (e resultarão) devem considerar as perdas ocor-
ridas nas dimensões individual e coletiva.[3]  

[1]  Jornal A Sirene. Disponível em: https://issuu.com/jornalasirene. Acesso em: 10/02/2018.
[2]  MPMG. Direitos Humanos: Em audiência, MPMG cobra direitos de atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/
noticias/em-audiencia-mpmg-cobra-direitos-de-atingidos-pelo-rompimento-da-barragem-de-
fundao.htm#.Wt3pey7wbIU. Acesso em 10/20/2018.
[3]  Desastres tecnológicos, de acordo com a Codificação Brasileira de Desastre (Cobrade), 
“são aqueles atribuídos diretamente à ação humana, ou seja, que não são causados pela 
natureza, como a poluição ambiental provocada por resíduos radioativos, a contaminação 
da água e os incêndios urbanos”. Associado a este tipo de desastre articulam-se 

O despertar desta consciência levou à produção do Diagnóstico preliminar dos bens 
culturais identificados no território atingido em Mariana pelo rompimento da Barra-
gem de Fundão, encomendado pela Cáritas Brasileira MG, entidade que assessora 
a Comissão dos Atingidos de Mariana, e desenvolvido pela empresa Pólen Consul-
toria, Patrimônio e Projetos.[4] 

A produção deste diagnóstico sintoniza-se com o Relatório de avaliação dos efeitos 
e desdobramentos do rompimento da Barragem de Fundão em Marina/MG, produzi-
do pela Força Tarefa em fevereiro de 2016, e com o Relatório da Comissão Extraor-
dinária de Barragens elaborado em junho de 2016. O primeiro relatório, redigido 
ainda nos primeiros meses após o rompimento da Barragem de Fundão, destacou 
a necessidade de se produzir “um detalhamento de quais referências culturais 
foram destruídas total ou parcialmente” nas regiões atingidas pela passagem do 

“prejuízos materiais, morais, físicos, psíquicos e emocionais, o que explica o alto número 
de sobreviventes que desenvolvem quadros patológicos específicos, como depressão e 
o estresse pós-traumático”. Por se tratar de um “colapso de uma obra civil, para a qual 
contribuíram, em grande medida, negligências e erros de planejamento, fiscalização e 
engenharia”, o rompimento da Barragem de Fundão tem sido classificado dentro desta 
categoria pela Promotoria de Justiça de Mariana. MPMG – Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais; Cáritas Brasileira Regional de Minas Gerais. Atingidos. Diálogos Comunitários. 
1° Edição, Belo Horizonte: 2016, p.14.  
[4]  Equipe responsável pelo diagnóstico: Viviane Corrado Andrade, Arquiteta e Urbanista; 
Kleverson Teodoro de Lima, Doutor em História Social da Cultura pela Universidade Federal 
de Minas Gerais,  Maria Raquel A. Ferreira, Arquiteta e Urbanista e Mestre em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de 
Minas Gerais; Alenice Baeta, Doutora em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia 
(MAE) da Universidade de São Paulo e Pós-Doutora pelo Departamento de Antropologia e 
Arqueologia da FAFICH/UFMG na área de Arqueologia; Henrique Piló, Mestre em Antropologia 
com ênfase em Arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia – PPGAN da 
Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG;  Bianca Pataro, Mestre em Ciências Sociais 
na linha Cultura, Identidade e Modos de Vida pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais; Lucimar Muniz, Bacharel em Museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto 
e Técnica em Conservação e Restauração de Bens Móveis e Integrados pela Fundação de 
Arte de Ouro Preto); Lucas Gontijo de Godoy, graduado em Geografia pela Universidade 
Federal de Viçosa.   
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rejeito, bem como “suas formas de recuperação”, e ressalta a inexistência de um 
“inventário sistemático” sobre “algumas manifestações culturais” que “ocorriam 
corriqueiramente na região afetada.” O relatório da Comissão Extraordinária de 
Barragens reforçou tal preocupação ao recomendar, entre outros, “o respeito aos 
modos de vida da população no levantamento dos prejuízos e na definição das 
formas de reparação, indenização e compensação”.[5]

A realização deste trabalho considerou documentos de diferentes naturezas pre-
sente na Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de 
Minas Gerais (MPMG), na Superintendência Regional do IPHAN em Minas Gerais, 
no Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Mariana (COMPAT), na Secre-
taria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio de Mariana, na Arquidiocese de 
Mariana, na empresa Samarco Mineração S.A. e na Fundação Renova. A reunião 
destes documentos foi realizada entre os meses de maio e julho de 2017, a partir 
das solicitações feitas à Fundação Renova e das visitas feitas pela equipe compos-
ta pela Pólen Consultoria, Patrimônio e Projetos.

As diferentes origens da massa documental reunida conduziram à criação de 5 
tipos de fundos: Fundo MPMG, Fundo IPHAN, Fundo COMPAT/Secretaria de Cul-
tura, Fundo PMM e Fundo Samarco/Renova. Este último foi pensado como único 
devido ao fato desta empresa ser uma das instâncias instituidoras e mantenedo-
ras da Fundação Renova, junto com a Vale S.A. e a BHP Biliton Brasil Ltda. 

A constituição destes fundos permitiu à equipe formada pela Pólen entrar em con-
tato com os planos de trabalho e relatórios elaborados pelas empresas contrata-
das pela empresa Samarco S.A. e pela Fundação Renova entre o final de 2015 e 
maio de 2017, bem como criar interpretações sobre os contextos de produção 
destes documentos a partir da adição de fontes de outras naturezas, como Decre-

[5]  FORÇA TAREFA. Relatório de avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento 
da Barragem de Fundão em Marina/MG. Fevereiro de 2016. Fundo MPMG. CEB – Comissão 
Extraordinária de Barragens. Relatório da Comissão Extraordinária de Barragens. 30/06/2016. 
Fundo MPMG.  

tos, despachos, ofícios, Notas Técnicas, e-mails, atas de reunião e memorandos. 
Acrescenta-se que o acesso aos acervos do MPMG e da Superintendência do IPH-
AN/MG permitiu complementar o Fundo Samarco/Renova com a identificação de 
documentos não enviados pela Fundação Renova. 

Em relação à composição do inventário amostral sobre o patrimônio cultural ma-
terial e imaterial existente no território do Gualaxo do Norte foram aproveitados 
os canais de comunicação estabelecidos pela equipe da Pólen com os Atingidos, 
com a Comissão dos Atingidos e com a Cáritas Brasileira MG. Este canal proces-
sou-se de forma presencial e não presencial. A forma presencial se constituiu a 
partir da pesquisa de campo realizada em maio de 2017, das reuniões realizadas 
nas residências e na sede da Comissão dos Atingidos e da apresentação parcial 
dos dados produzidos por este diagnóstico em julho de 2017. A forma não pres-
encial se processou a partir da criação dos grupos Gualaxo do Norte – Memórias, 
Memória das casas – Paracatu de Baixo e Memória das casas – Bento Rodrigue, a par-
tir da rede social Whatsapp, permitindo um intercâmbio de informações textuais 
e audiovisuais.

Tanto no modo presencial quanto no não presencial, algumas informações identi-
ficadas durante o processo de elaboração do diagnóstico foram compartilhadas e 
debatidas com os Atingidos, como registra a matéria Memória em rede, publicada 
no jornal A Sirene de junho de 2007.[6] Esse debate foi importante para assegurar 
um diálogo com parte dos moradores do território do Gualaxo do Norte, reforçar 
a intenção de compartilhamento dos dados alcançados pela investigação durante 
a sua elaboração e construir uma percepção sobre as narrativas que os Atingidos 
produziam sobre as histórias de suas comunidades.

O artigo apresentado ao ICOMOS Brasil, devido ao espaço disponível, não visa 
comentar de maneira detalhada as ações identificadas pelo diagnóstico, intenção 
que será realizada em futuros artigos, mas sim evidenciar os seus perfis reunin-
do-as em três tipos de grupos: reparatório, assentado no Termo de Compromisso 

[6]  DRUMOND, Rafael. Memória em rede. Jornal A Sirene, julho de 2017, p.6.  
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Preliminar (TPC) assinado no dia 30/11/2015; emergencial, relacionado às ações 
feitas no contexto de construção do Dique S4; e, por último, o prospectivo, concer-
nente a ações realizadas ou solicitadas pelo MPMG em períodos distintos visando 
a identificação dos danos causados pela passagem do rejeito nesta região. 

2. Ações de reparação realizadas no âmbito do TCP.
O contexto de produção do TCP se desenhou a partir das ações realizadas pelo 
MPMG entre os dias 05/11/2015, quando ocorreu o rompimento da Barragem de 
Fundão, e 30/11/2015, quando este Termo foi assinado. Neste período, já era níti-
do que Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo tinham sido as localidades marian-
enses mais drasticamente atingidas pela passagem do rejeito, situação que levou 
ao deslocamento de grande parte dos seus moradores para a sede municipal de 
Mariana. Estas duas localidades tornaram-se, assim, os principais espaços focaliza-
dos pelo MPMG neste período, o que é compreensível devido às suas dimensões 
e à quantidade de pessoas e de bens culturais atingidos direta e indiretamente. 
O patrimônio sacro tornou-se outra preocupação do MPMG, sobretudo pela situ-
ação de insegurança gerada nesta época pela possibilidade de rompimento da 
Barragem de Gemano, maior que a de Fundão, e da possibilidade de saques na 
região atravessada pelo Rio Gualaxo do Norte, sobretudo nas localidades de Ben-
to Rodrigues e Paracatu de Baixo. 

A Operação SOS Patrimônio, que se desenvolveu entre os dias 11/11/2015 e 
17/11/2015, surgiu a partir da parceria estabelecida entre o MPMG e o Centro de 
Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. Conforme o relatório enviado pelo CECOR/EBA/
UFMG ao MPMG no dia 19/11/2015, este plano foi elaborado para ser executa-
do em duas fases. Na primeira etapa foram realizadas, tocante à Mariana, visitas 
técnicas às localidades de Santa Rita (não atingida pelo rejeito), Camargos e Ben-
to Rodrigues. Paracatu de Baixo, segundo a Ficha de Diagnóstico produzida pelo 
CECOR/EBA/UFMG no dia 11/11/2015, não foi visitada devido às dificuldades que 
então se apresentavam para acessar este povoado. A segunda fase da operação, 

realizada no dia 17/11/2015, foi marcada pela coleta, destinação e catalogação 
preliminar do acervo de bens móveis da Igreja de Nossa Senhora das Mercês de 
Bento Rodrigues. Além do CECOR/EBA/UFMG e do MPMG, essa ação envolveu a 
Arquidiocese de Mariana, a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, a Defesa Civil Municipal e a Polícia 
Militar.[7]

As preocupações do MPMG e as ações do CECOR/EBA/UFMG, influenciaram o con-
texto de elaboração e assinatura no Termo de Compromisso Preliminar que, como 
sugere sua denominação, teria um caráter provisório. Em 30/11/2015 o TCP foi fir-
mado entre o MPMG e a Samarco Mineração S.A., com o objetivo de estabelecer 
medidas emergenciais visando a preservação do patrimônio cultural sacro das 
localidades de Bento Rodrigues (Mariana), Paracatu de Baixo (Mariana) e Gestei-
ra (município de Barra Longa), seguindo as orientações contidas nos relatórios 
produzidos pelo CECOR. Neste momento emergencial determinou-se como única 
medida compensatória, no item 3 das “Cláusulas Genéricas”, o cumprimento de 
plano de restauração das peças sacras, a ser executado pela COMPROMISSÀRIA 
(no caso, a Samarco Mineradora S.A.).[8]

Entre o final de 2015, após assinatura do TCP, e outubro de 2016, a empresa Sa-
marco S.A. e, posteriormente, a Fundação Renova, criada em julho de 2016, con-
trataram quatro empresas para conduzirem as ações de reparação no território 
do Gualaxo do Norte. A empresa Arcadis Logos S.A. foi contratada em dezembro 
de 2015 para desempenhar, entre outras funções, as buscas em superfície na 
região atingida pelo rejeito e o resgate dos bens culturais de origem sacra católica 

[7]  CECOR – Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais, Escola de Belas 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais. Ofício, No 11/2015, 19 de novembro de 2015. 
4p. Ofício encaminhando o relatório da Operação SOS Patrimônio ao Promotor Marcos Paulo 
de Souza Miranda. Autos do processo no Ministério Público do Estado de Minas Gerais – 
Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. Fundo 
MPMG.   
[8]  MPMG. Termo de Compromisso Preliminar. 30/11/2015. Fundo MPMG.  
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das localidades definidas pelo TCP. A empresa Projeto Hexágono Consultoria e 
Engenharia Ltda., que começou a atuar nesta região a partir de março de 2016, foi 
contratada para estruturar a Reserva Técnica que passou a receber as peças iden-
tificadas em campo pela Arcadis Logos S.A. e o acervo de arte sacra transportado 
dos templos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Barra Longa) para 
a Reserva Técnica do Museu de Arte Sacra de Mariana (MAAS) no final de 2015. 
Em outubro de 2016, já sob gestão da Fundação Renova, a empresa Lume Estraté-
gia Ambiental Ltda. foi contratada, substituindo a empresa Arcadis Logos S.A., e a 
empresa Estilo Nacional Ltda EPP assumiu os trabalhos realizados pela Hexágono 
Consultoria e Engenharia Ltda. Situação que permanece até o momento de entre-
ga do diagnóstico feito pela Pólen. 

FIG. 1 | Peça sacra resgatada no dia 
07/12/2015.  Esculpida em madeira de 25cm 
(medida aproximada). 
Arcadis Logos S.A. Relatório de fev./2016. 

FIG. 2| Peças resgatadas no dia 07/12/2015. 
Estrutura de altar com entalhamento da Capela 
de São Bento. 
Arcadis Logos S.A. Relatório de fev./2016. 

A análise dos planos de trabalho e relatórios elaborados pelas empresas contrata-
das pela Samarco S.A. e a Fundação Renova demonstra, tocante à Mariana, que os 
serviços projetados basearam-se nas delimitações geográfica e temática definidas 
pelo TCP de 30/11/2015. Privilegiando, portanto, o patrimônio sacro das igrejas de 
Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de São Bento e Nossa Senhora das Mercês 
(Bento Rodrigues). 

A contratação da empresa Arcadis Logos S.A. pela Samarco S.A., em dezembro 
de 2015, visou planejar as buscas das peças nas áreas atingidas, a destinação dos 
objetos encontrados, a preparação das equipes que atuavam no território impact-
ado e as “limpezas” na parte interna e no entorno dos templos religiosos, bem 
como as estruturas a eles associadas, conforme explicita o Projeto de prospecção e 
resgate de bens culturais, monitoramento, capacitação técnica e educação patrimonial 
em Mariana e Barra Longa produzido pela Arcadis Logos S.A. neste período.[9] O 
excerto abaixo indica a delimitação definida pelo TCP no projeto da Arcadis.

A necessidade de realização destes programas foi estabelecida pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do Termo de 
Compromisso Preliminar, ICP 0024.15.017332-6, de 30 de novembro 
de 2015, de acordo com os termos do art. 5º, §6º da Lei 7.347/1985, 
para execução de “medidas preventivas emergenciais, mitigatórias, 
reparadoras ou compensatórias, sejam elas ambientais ou 
socioambientais” que têm como objetivo a preservação do Patrimônio 
Cultural Sacro das localidades de Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo, em Mariana-MG, e de Gesteira, em Barra Longa-MG, que foram 
impactadas pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão da 
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., localizada no município de Mariana-MG, em 
05 de novembro de 2015 (grifo nosso).[10]

A empresa Hexágono Consultoria e Engenharia apresentou em março de 2016 
um plano de Serviços de preservação do patrimônio cultural sacro nas localidades de 
Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. As delimitações geográfica e temática 
do TCP de 2015, como se percebe, já se encontram na própria denominação do 
plano de trabalho. Este trabalho, sobre o qual se conseguiu identificar nos fundos 
documentais apenas o cronograma, previa o diagnóstico estrutural dos templos 
religiosos destas localidades, a montagem da reserva técnica, apoio/resgate nas 
ruínas da Capela de São Bento e do muro de pedras, ambos situados em Bento 

[9]  ARCADIS LOGOS S.A.. Projeto de prospecção e resgate de bens culturais, monitoramento, 
capacitação técnica e educação patrimonial em Mariana e Barra Longa. Dezembro de 2015. 
Fundo Samarco/Renova.  
[10]  Idem, 2015. 
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Rodrigues, além de um plano de restauração composto por inventário, diagnósti-
co e proposta de intervenção dos bens culturais resgatados na área atingida pelo 
rejeito e no acervo disposto provisoriamente na reserva técnica do Museu de Arte 
Sacra de Mariana.[11] 

Não foram identificados relatórios produzidos pela Hexágono Consultoria e En-
genharia sobre o processo de formação da Reserva Técnica da Samarco S.A, as 
informações coletadas sobre este assunto encontram-se em alguns trabalhos 
produzidos pela Arcadis Logos S.A. entre abril de 2016 e janeiro de 2017. Os regis-
tros encontrados sobre a atuação da Hexágono nos fundos documentais reunidos 
para a elaboração do diagnóstico  compõem-se de um Diagnóstico Prévio das Estru-
turas e dos Elementos Artísticos das Edificações dos templos contemplados pelo TCP, 
elaborado em março de 2016, e de quatro diagnósticos elaborados em novembro 
de 2016 sobre o estado de conservação das edificações e dos elementos artísticos 
integrados destes mesmos templos. Trafegam, portanto, dentro das delimitações 
definidas pelo Termo Complementar Preliminar. 

A empresa Lume Estratégia Ambiental Ltda, que substituiu a Arcadis Logos S.A. 
no final de 2016, já tinha produzido para a empresa Samarco S.A., em fevereiro 
de 2016, um Diagnóstico sobre os sítios arqueológicos, históricos e paisagísticos das 
fazendas Gualaxo, Natividade, Padre Fraga, Ouro Fino, Caminho de São José e encon-
tro dos rios Carmo e Piranga, atendendo à uma solicitação do MPMG.[12] Não foi 
possível analisar o projeto produzido pela Lume Estratégia Ambiental Ltda para 
atuar na região atingida pelo rejeito, já que ele não foi fornecido pela Fundação 
Renova e também não foi encontrado nos arquivos do MPMG e da Superintendên-
cia Regional do IPHAN em Minas Gerais. Os relatórios periódicos produzidos pela 

[11] HEXÁGONO CONSULTORIA E ENGENHARIA. Cronograma dos Serviços de 
preservação do patrimônio cultural sacro nas localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira. Março de 2016. 
[12]  LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL LTDA. Diagnóstico dos sítios arqueológicos, históricos 
e paisagísticos das fazendas Gualaxo, Natividade, Padre Fraga, Ouro Fino, Caminho de São 
José, e encontro dos rios Carmo e Piranga. Fevereiro de 2016. Fundo Samarco/Renova.  

empresa, elaborados pela empresa entre o final de 2016 e meados de 2017, sin-
tonizam-se também com o texto do TCP de 30/11/2015.

Em relação à empresa Estilo Nacional Ltda EPP, contratada pela Fundação Renova 
no final de 2016 para substituir a Hexágono Consultoria e Engenharia, identifi-
cou-se apenas o Plano de Trabalho para a Salvaguarda do Patrimônio Religioso im-
pactado pelo Rompimento da Barragem de Fundão, de novembro de 2016. Apesar 
do enunciado do plano demonstrar-se extenso (patrimônio religioso impactado 
pelo rompimento da Barragem de Fundão), a leitura do seu texto esclarece mel-
hor os limites deste trabalho: ações de elaboração de “resgates” na região atin-
gida pelo rejeito, de “serviços emergenciais dos elementos arquitetônicos e es-
truturais”, de “inventário e projeto executivo de restauração” e de “preservação e 
conservação dos bens móveis e integrados” das capelas de Bento Rodrigues, de 
Paracatu de Baixo e de Gesteira (Barra Longa), além do “fornecimento de estrutu-
ra e de laboratório de restauração” para a reserva técnica da Fundação Renova. 
As delimitações temática e geográfica, como se percebe, obedecem também às 
definições do TCP.[13] 

Enfim, os trabalhos técnicos produzidos pelas quatro empresas acima citadas são 
claros quanto ao lugar do TCP de 2015 como texto norteador das ações de rep-
arações desenvolvidas no campo do patrimônio cultural pela empresa Samarco 
S.A. e pela Fundação Renova entre o final de 2015 e meados de 2017. Algumas 
conclusões podem ser alcançadas a partir deste fato:

 - Primeira: a Samarco S.A. e a Fundação Renova apresentaram uma postura prag-
mática em relação aos bens culturais atingidos direta e indiretamente pela pas-
sagem do rejeito, guiando suas ações nos dois primeiros anos que marcam este 
desastre tecnológico dentro dos parâmetros acordados em novembro de 2015 
com o MPMG. 

[13]  ESTILO NACIONAL LTDA EPP. Plano de Trabalho para a Salvaguarda do Patrimônio 
Religioso impactado pelo Rompimento da Barragem de Fundão. 2016. Fundo MPMG.
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- Segunda: a não revisão dos limites definidos pelo TCP nos dois primeiros anos 
deste desastre tecnológico, já que ele possui um caráter preliminar (provisório), 
deixou à margem o reconhecimento e a abordagem de outras localidades e de 
outros tipos de bens culturais atingidos no território do Gualaxo do Norte. Donde 
se conclui que o avanço referente à dimensão dos impactos causados foi, até este 
momento, pontual.

- Terceira: esse avanço pontual impediu, até o período analisado pelo diagnóstico 
feito pela Pólen, uma visão ampla sobre o território recortado pelo Rio Gualaxo 
do Norte que considere a trajetória histórica de sua ocupação e da continuidade 
das experiências culturais nele vivenciadas ao longo dos últimos três séculos, bem 
como os trânsitos culturais tecidos entre os moradores dos povoados que com-
põem essa região. 

Se partirmos do pressuposto que é fundamental conhecer os ângulos dos danos 
causados pelo rompimento da Barragem de Fundão para melhor escolher as ma-
neiras de agir no sentido de reparar ou compensar tais impactos, o cenário até 
este momento era realmente pouco animador. 

3. Ações emergenciais realizada no contexto de 
construção do Dique S4.
Entre o final de 2015 e o primeiro semestre de 2016 foram construídos três diques 
que visavam a contenção do rejeito acumulado entre a Barragem de Fundão e a 
localidade de Bento Rodrigues. A construção de um novo dique veio à baila a par-
tir de janeiro de 2016 através de um ofício produzido pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental de Mariana (CODEMA) de Mariana, recomendando à 
empresa Samarco S.A. a construção de um novo dique de contenção dos resíduos 
originários de Fundão. 

Além dos impactos causados ao Rio Gualaxo do Norte através do rejeito carrea-
do pelo Córrego Santarém, que corta Bento Rodrigues, essa preocupação ganhou 

um caráter mais amplo a partir da preocupação com a Usina Hidrelétrica Risoleta 
Neves (Candonga), situada no município de Rio Doce. Os resíduos que desciam 
pelo Gualaxo do Norte chegavam ao Rio Doce e colocavam em risco a estrutura 
desta hidrelétrica, que no início de 2016 acumulava em sua estrutura cerca de 10 
milhões de metros cúbicos do rejeito.[14] 

Essas duas preocupações, a local (com o Rio Gualaxo do Norte) e a estadual (com 
a Hidrelétrica de Candonga), e a urgência em se encontrar saídas para resolver tal 
problema precipitaram uma série de opções tomadas em caráter emergencial que 
envolveram neste debate a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural 
e Turístico de Minas Gerais (MPMG) e a Superintendência Regional do IPHAN em 
Minas Gerais, já que a solução encontrada pela Samarco S.A. promovia um se-
gundo impacto negativo aos bens culturais da localidade de Bento Rodrigues ao 
estruturar esse dique num setor situado abaixo das ruínas da Igreja de São Bento. 
Este debate travado em 2016 sobre o aval ou não do MPMG e do IPHAN quanto 
à realização desta merecerá futuramente um artigo à parte, pois ele apresenta 
nuances interessantes que demonstram como os registros desta natureza podem 
ser tratados em meio a um cenário de um desastre tecnológico. 

[14]  MENDES, Alexandre. Acúmulo de rejeitos pressiona Barragem de Candonga, que 
está perto do limite. Disponível em: http://hojeemdia.com.br/horizontes/ac%C3%BAmulo-
de-rejeitos-pressiona-barragem-de-candonga-que-est%C3%A1-perto-do-limite-1.399663. 
Acesso em: 10/09/2017. 
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FIG. 3 | Bento Rodrigues: vista aérea da região alagada pelo Dique S4. 

Fernando Vitral, ago./2017. 

Apesar das tramitações processuais ocorridas para liberação da construção do 
Dique S4 focarem apenas um antigo muro de pedras que emoldurava o setor ini-
cial da Rua São Bento, eixo central do povoado, e os cochos da água de cantar-
ia que pertenciam à estalagem que existiu na localidade nos séculos XVIII e XIX, 
foi possível observar pela análise documental do fundo existente no MPMG que 
este órgão tomou conhecimento e reconheceu o valor de uma dimensão maior de 
bens culturais pertencentes a Bento Rodrigues, como exemplifica um documen-
to de suma importância produzido em julho de 2016, a Nota Técnica n° 41/2016 
- Avaliação técnica do valor cultural/arqueológico na área de tombamento de Bento 
Rodrigues.[15]

Este documento descreve as características urbanas de Bento Rodrigues, de mor-
fologia típica do período colonial. Cita as igrejas de São Bento e de Nossa Senho-

[15] MPMG. Nota Técnica N° 41/2016, Avaliação Técnica do valor cultural/arqueológico na 
área de tombamento de Bento Rodrigues. Julho/2016. Fundo: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais.

ra das Mercês e algumas construções civis como edificações de destaque, apre-
sentando fotos de casas da Rua São Bento: casa de Geraldo Marcolino n° 107, Bar 
da Sandra, Bar do Juca n° 353, casa do Henrique, esquina com Rua D. Olinda, e de 
Efigênia Fernandes n° 322. Indica também a existência do conjunto de estruturas 
remanescentes do Curral de Pedras, e ainda cita manifestações vinculadas ao pat-
rimônio imaterial. Argumenta sobre o valor cultual de Bento Rodrigues, consid-
erando o local como ambiente que abrange estruturas íntegras e ruínas, testemu-
nho de um fato (o desastre tecnológicos resultante do rompimento da barragem 
de Fundão) cuja importância está no domínio material, como também na instância 
imaterial, simbólica. 

A autorização para a construção do Dique S4, como se sabe, foi definida no final 
de 2016 pelo Decreto 500 assinado pelo Governo de Minas Gerais.[16] Este caso 
revela que, mesmo tendo sua importância fundamentada por trabalhos técnicos, 
a proteção os bens culturais do território do Gualaxo do Norte não está de fato 
(e de direito) assegurada, podendo ser colocada num segundo plano conforme a 
necessidade de novas intervenções da Samarco S.A., justificadas pela empresa e 
pelo poder público como essenciais e prioritárias. 

4. Ações de prospecção de bens culturais do território 
do Gualaxo do Norte. 
Entre o final de 2015 e meados de 2017, algumas ações foram promovidas ou 
solicitadas pela Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico 
de Minas Gerais (MPMG), a fim de construir um conhecimento sobre os danos 
causados aos bens culturais do território do Gualaxo do Norte. A título de exem-
plificação, devido ao espaço disponível para este artigo, serão citados dois casos 
relacionados a este grupo de ações prospectivas.  

[16]  ALMG – Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Decreto 500 de 20/09/2016. 
Dispõe sobre a requisição administrativa de terreno localizado no Município de Mariana, para 
implantação do Dique S4.
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No final de 2015, pouco tempo após o rompimento da Barragem de Fundão, o 
MPMG solicitou à empresa Samarco S.A. e ao Núcleo de Geoprocessamento (NU-
GEO) um estudo preliminar sobre o Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Es-
peleológico da Comarca de Mariana/MG atingidos por este desastre tecnológico.[17] 
O trabalho feito pelo NUGEO identificou o estado, entre outros, das ruínas da Fa-
zenda da Fábrica que ficava abaixo da Barragem de Fundão, da Igreja de quatro 
bens culturais de Bento Rodrigues (Igreja de São Bento, Bar e Restaurante da San-
dra, muro de Pedras situado na entrada da localidade e a antiga residência do Sr. 
Geraldo Marcolino), da Igreja de Santo Antônio localizada no povoado de Paracatu 
de Baixo, de cinco cavidades naturais e abrigos existentes em Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo, de cinco marcos da Estrada Real que pontuavam o percurso 
entre as localidades de Camargos e Bento Rodrigues e do trecho da Estrada Real 
que interliga estes dois últimos povoados citados. O trabalho feito pela empresa 
Arcadis Logos S.A., contratada pela Samarco S.A., possuiu um perfil semelhante ao 
do NUGEO. 

Não foi possível identificar entre os fundos documentais reunidos para a com-
posição do diagnóstico feito pela Pólen quais foram os desdobramentos objetivos 
a partir do conhecimento sobre a situação deste conjunto de bens, a não ser em 
relação à Igreja de São Bento e de Santo Antônio, que passaram a ser alvo do Ter-
mo de Compromisso Preliminar assinado no dia 30/11/2015, e do muro de pedras, 
que foi abordado no contexto de construção do Dique S4 ao longo do ano de 2016. 
Situação que realça o caráter prospectivo destes levantamentos.

[17] O NUGEO foi desenvolvido em 2015 pelo MPMG em parceria com o Instituto Prístino, 
e tem como objetivo “fornecer apoio técnico por meio de análises espaciais, interpretação e 
produção de mapas e documentação técnico-científica, com base em informações geográficas 
de áreas de importância ambiental estratégica e regiões de conflitos ambientais em Minas 
Gerais”. MPMG. Núcleo de Geprocessamento vai aprofundar análies técnicas do MPMG 
na área ambiental. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/nucleo-
de-geoprocessamento-vai-aprofundar-analises-tecnicas-do-mpmg-na-area-ambiental.
htm#.Wt38vS7wbIU.Acesso em: 15/06/2017. MPMG. Relatório NUGEO. IP.GEO.64/03.2015. 

Novembro/2015. Fundo MPMG.  

Em agosto de 2016, a pedido do MPMG, o NUGEO apresentou um novo estudo, 
agora sobre os danos causados por este desastre tecnológico ao projeto Circuito 
Turístico Estrada Parque Caminhos da Mineração[18]. Este projeto foi lançado em 
2014 pela Prefeitura Municipal de Mariana com o objetivo de estimular a criação 
de um corredor turístico entre a sede municipal e o distrito de Santa Rita Durão, 
situado próximo à localidade de Bento Rodrigues. A análise do NUGEO partiu de 
um percurso saindo da sede de Mariana, seguindo para Camargos, passando em 
Bento Rodrigues e em Santa Rita Durão. Foram identificados seis bens na local-
idade de Camargos, onze em Santa Rita Durão e vinte em Bento Rodrigues, dos 
quais quatorze foram diretamente atingidos pelo rompimento da barragem de 
Fundão: Cata do Mirandinha, Residência de Geraldo Marcolino, Bar e Restaurante 
da Sandra, Igreja de São Bento, Velório e Cemitério da Capela, Estrutura da ponte 
sobre o Córrego Santarém, Curral de Pedras, Muro 4, Escada de Pedras, Estrutura 
Linear 1, Estrutura Linear 2 e Muro de Pedras da Capela de São Bento. Em dezem-
bro de 2016, a partir deste estudo, o MPMG instaurou um Inquérito Civil Público 
que ainda encontra-se em andamento. 

As ações prospectivas desenvolvidas ou solicitadas pelo MPMG demonstram que 
entre o final de 2015 e meados de 2017 foram realizadas iniciativas pontuais com 
o intuito de identificar a amplitude e a diversidade dos danos causados aos bens 
culturais existentes no território do Gualaxo do Norte. No entanto, a comparação 
entre os levantamentos feitos pelo MPMG neste período e os mapas amostrais 
dos bens culturais produzidos durante o diagnóstico elaborado pela Pólen (que 
abrangem as localidades de Camargos, Bento Rodrigues, Bicas, Ponte do Gama, 
Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Pedras e Campinas) evidencia dois pontos: 1) 
o diagnóstico da Pólen, mesmo possuindo um caráter amostral, destaca bens que 
não foram citados pelos trabalhos do MPMG, demonstrando, portanto, a necessi-
dade de que um diagnóstico em profundidade seja feito no território do Gualaxo 
do Norte; 2) do ponto de vista metodológico, apresenta-se como necessário a 
definição dos nortes teóricos que definem o que é um bem cultural atingido dire-

[18]  MPMG. NUGEO. Circuito Turístico Estrada Parque Caminhos da Mineração – Mariana. 
IP.GEO.045.2016. 23/08/2016. 6p. 
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ta ou indiretamente por este desastre tecnológico, já que uma série de variáveis, 
como os depoimentos dos Atingidos e os trânsitos culturais por eles tecidos nessa 
região antes e depois deste evento, precisa ser considerada.  

Enfim, definir novos parâmetros para as próximas ações prospectivas e realizá-las 
em profundidade parecem ser os desafios para este importante caminho aberto 
pelo MPMG.     

5. Considerações finais. 
As ações relacionadas aos bens culturais do território do Gualaxo do Norte desen-
volvidas entre o final de 2015 e meados de 2017 pela empresa Samarco S.A. e pela 
Fundação Renova podem ser classificadas como reparatórias, emergenciais e pro-
spectivas. É possível, a partir deste artigo, observar os alcances e limites referentes 
a cada um destes perfis.   

Elas permitiram ampliar o conhecimento sobre as igrejas de São Bento, de Nossa 
Senhora das Mercês e de Santo Antônio situadas nas localidades de Bento Ro-
drigues e Paracatu de Baixo, sobre o muro de pedras e os cochos d’água de Bento 
Rodrigues e sobre o patrimônio cultural, arqueológico e espeleológico do território 
do Gualaxo do Norte. São informações importantes, sem dúvidas, mas também 
limitadas diante do conjunto dos bens culturais materiais e imateriais ainda a ser 
prospectado e, conforme o caso, reparado ou compensado.  

As ações que podem ser classificadas como reparatórias deixaram à margem a 
abordagem de outras localidades situadas nesta região (Camargos, Bicas, Ponte 
do Gama, Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Pedras e Campinas) e de outros 
tipos de bens culturais atingidos direta e indiretamente pela passagem do rejeito 
(arqueológicos, edificados, móveis e integrados e imateriais). 

As ações emergenciais, como dito, revelaram que a proteção dos bens culturais do 
território do Gualaxo do Norte não está de fato (e de direito) assegurada, podendo 
ser colocada num segundo plano conforme a necessidade de novas intervenções 

da Samarco S.A., justificadas pela empresa e pelo poder público como essenciais 
e prioritárias. Apesar das posições do MPMG e da Superintendência Regional do 
IPHAN contrárias a um segundo impacto negativo em Bento Rodrigues durante o 
processo de debate sobre o Dique S4, ele foi construído deixando no seu rastro 
um grande desconhecimento sobre quantas estruturas existiam no setor alagado 
em Bento Rodrigues e como seriam (mesmo no campo da projeção) impactadas 
por esta obra. 

Quanto às ações prospectivas é preciso que o seu caráter pontual seja substituído, 
como sugerem os relatórios finais da Força Tarefa e da Comissão Extraordinária 
de Barragens, por um estudo profundo sobre os danos causados aos bens cul-
turais do território do Gualaxo do Norte. 

Enfim, o lugar do patrimônio cultural dentro deste desastre tecnológico ainda está 
sendo escrito, e o diagnóstico feito a partir da demanda criada pelos Atingidos de 
Mariana revela que ainda há um longo caminho à frente. 
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RESUMO
Dentro de uma perspectiva diacrônica da relação entre o espaço museal, o bem 
cultural e o sujeito que interage com ambos, a experiência que atravessa esses 
termos evoluiu de uma concepção nuclear focada no signo cultural em direção 
a uma concepção conjuntural que agencia a materialidade, as práticas, enfim, a 
totalidade inerente aos processos constituidores dos bens. Nessa visão atual sobre a 
forma de mediação do patrimônio cultural, somam-se os esforços de pesquisadores 
e de instituições que tendem a perceber cada vez mais os espaços institucionais 
como um verdadeiro discurso museal. Se desde a década de 1970 os modelos 
museográficos consideram a educação e a apreciação dentre os seus objetivos, e a 
partir dos anos 2000, o conceito de museu se expandiu para um leque de instituições 
e espaços bastante significativo (Silva, 2012), torna-se premente a reflexão a respeito 
das formas de apresentação dos bens culturais para uma progressiva otimização 
de processos de facilitação de seus valores. O objetivo deste artigo é discutir as 
possibilidades de organização e de interação em relação ao espaço museal através 
do postulado teórico da semiótica greimasiana, ou de origem francesa, que entende 
que qualquer objeto está sujeito à análise e pode ser encarado como um texto, 
pois contém um plano de expressão no qual se manifesta um plano de conteúdo. 
Já é bastante conhecido o modelo de análise do plano do conteúdo, o chamado 
percurso gerativo de sentido, composto de três níveis, o fundamental, que opera pela 
oposição de universais semânticos e caracteriza-se por ser o mais simples e abstrato 
dos níveis, o narrativo, que tensiona sujeitos em busca de objetos de valores, e o 
discursivo, em que temas e figuras formam a cobertura mais superficial, concreta 
e complexa do percurso (Greimas; Courtés, 2008). Pesquisas recentes em semiótica 
vem discutindo um percurso com níveis referentes ao plano de expressão (Fontanille, 
2005; 2015), que comporta desde estruturas mínimas como os signos, passando 
pelos enunciados e textos, até o que Fontanille denomina por formas de vida, onde 
há o ajustamento de estratégias que configuram o estilo de um determinado sujeito-
usuário, desenhado com base na programação de seus percursos espaço-temporais. 
Assim, apoiando-nos nesse instrumental teórico, pretendemos neste trabalho verificar 
sua operacionalidade, tendo como objeto de análise a coleção do Museu de Folclore 
Edison Carneiro, no Rio de Janeiro, observando como o sentido se constrói nesta a 
partir do fato museal, da relação sujeito/bem cultural/espaço museal.

Palavras-chave: fato museal; discurso; semiótica.
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A musealisação das coleções de um acervo implica necessariamente no estabelec-
imento de modos, de formas particulares de apresentação, de organização, visan-
do a otimização no que diz respeito à mediação, à facilitação dos bens culturais a 
serem expostos em relação aos visitantes, sejam esses bens, de natureza material 
ou imaterial. Esses modos costumam ser pensados como uma verdadeira escrita, 
no sentido mesmo de uma associação com a forma como um texto verbal se ma-
terializa a partir das regras inerentes a seu sistema de significação, bem como com 
os seus tipos e gêneros estabelecidos.

Assim, tornou-se algo corriqueiro na literatura relacionada a exposições, referir-se 
a ela como um texto, associar a apresentação de uma coleção à fala, à escrita, a 
qual pressupõe uma leitura, definindo essa prática com uma linguagem expositiva 
(Silva, 2012) portadora de um discurso. A rigor, o uso desses termos traz à tona, 
enfim, a imagem de um discurso expositivo, o que significa afirmar de maneira 
simplificada a presença de uma totalidade de sentido manifestada por uma de-
terminada disposição intencional, a qual foi pensada, organizada em função de 
critérios previamente estabelecidos, configurando em última instância o que po-
demos chamar de uma expografia e de uma museografia. Mas em que medida a 
apresentação de uma coleção pode ser considerada efetivamente como um dis-
curso? E mais especificamente, podemos definir uma tipologia básica de discursos 
manifestados em modos de expor, em práticas expográficas distintas?

Nosso objetivo neste artigo é tecer algumas reflexões ainda iniciais a respeito da 
prática da apresentação de uma coleção, levando em conta a relação edifício/pú-
blico/coleção, e pretendemos nesse sentido pensar esse campo de sentido por 
meio de conceitos pertencentes à teoria da significação da semiótica francesa, 
conhecida também como semiótica greimasiana.[1] Consideramos que a pertinên-
cia de tal abordagem reside sobretudo no fato dessa perspectiva operar com in-
strumentos teóricos que nos permitirão falar da noção de texto de forma amplia-
da, isto é, do texto como algo inerente a qualquer objeto a que se propõe analisar, 

[1]  Algirdas Julien Greimas, principal representante e responsável por estabelecer os 
pressupostos teóricos da semiótica de origem francesa.

o que nos possibilita fundamentar e investigar com mais propriedade a ideia de 
um texto e de um discurso expositivo.

Para tanto, de um ponto de vista, digamos, panorâmico, propomos um breve es-
tudo sobre alguns dos modos de exibição das coleções atualmente expostas no 
Museu de Folclore Edison Carneiro (MFEC) – localizado no bairro do Catete, no 
Rio de Janeiro –, grosso modo, notadamente o contraste nas formas de expositi-
vas presentes em cada um dos dois pavimentos do prédio (nos concentraremos 
sobretudo na primeira parte da exposição), que nos parece, engendram modos 
distintos e bastante significativos, e indicam duas tendências gerais históricas pre-
sentes na instituição: o primeiro modo, que norteia a exposição de longa duração 
de 1980, centrado mais no objeto; o segundo modo, dominante na exposição de 
longa duração de 1984, privilegiou as práticas e os usos dos objetos, o seu entorno 
contextual.

Neste trabalho, nos debruçaremos mais especificamente sobre a dimensão visual 
das exposições, isso por que, quase que invariavelmente, o material expositivo 
é de natureza heterogênea e por isso mesmo pode adquirir contornos bastante 
complexos, quer dizer, compõe-se por vezes de diversas linguagens, de diferentes 
sistemas de significação, como o visual, o verbal, o sonoro, por exemplo, podendo 
estar todo esse material reunido em graus variados de articulação ou, no dizer 
semiótico, sincretizados por múltiplas relações dentro de uma totalidade de sen-
tido.

Tecer para expor: as exposições de 1980 e 1984
O MFEC foi criado em 1976 e desde então mantém o mesmo endereço. Entretan-
to, antes de ter a sua sede no sobrado ao lado do Museu da República (o Palácio 
do Catete, sede do poder republicano de 1896 a 1960), bem como o nome que 
conhecemos hoje, o seu acervo foi exposto de forma itinerante em diversos lug-
ares, e como museu funcionou em várias sedes provisórias, sendo algumas delas, 
uma das dependências do próprio Museu do Catete e a casa destinada à Guarda 
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da Presidência, em ambas, como Museu de Folclore da Campanha de Defesa do 
Folclore Brasileiro (CDFB), a partir de 1968. Depois, com o seu nome atual, o MFEC 
foi alocado em 1980 na antiga garagem do Palácio do Catete, expandindo-se para 
o sobrado ao lado.

Esse pequeno apanhado de fatos que configuram uma síntese narrativa institucio-
nal do MFEC serve para retratar de forma sintética e parcial as condições precárias 
pelas quais os estudiosos do folclore tiveram que atravessar em prol de uma causa 
maior, projeto grandioso, o de forjar a imagem da nação: o entendimento de que 
a noção de identidade nacional poderia ser concretizada na produção chamada 
habitualmente de popular, que é importante ressaltar, “é uma designação insufi-
ciente, fraca mesmo, para qualificar” (Conduru, 2005, p. 14) esse domínio cultural, 
norteou a produção de conhecimento dos estudiosos do folclore nacional e das 
instituições a eles vinculadas, desde as pesquisas de Sílvio Romero e Mário de An-
drade, para citar nomes de destaque relacionados a esse campo de estudos, até 
mais ou menos a década de 1980.

O que se encontrava semanticamente na base dessa orientação museológica é 
a associação habitual do popular com valores como espontaneidade e originali-
dade, por exemplo. Assim, esse era tom, grave e ambicioso, encontrar as marcas 
do nacional. Esse era o projeto que alimentava os folcloristas brasileiros como 
um todo, como indica as palavras de Silva: “O folclore era a manifestação da mais 
profunda e autêntica nacionalidade, e dedicar-se a ele significava uma doação ao 
próprio país” (Silva, 2012, p. 56), o que nos permite dizer que, dentro dessa per-
spectiva dos estudiosos do folclore, os termos folclore (saber do povo) e nação são 
homólogos, correspondentes.

Foi essa correspondência que orientou a apresentação da exposição de longa du-
ração de 1980 no MFEC, que refletiu o tema grandioso da nação através de um 
modo, de um paradigma expositivo que se configura como um dos tipos possíveis 
de apresentação de uma coleção: aquele centrado na ideia de que os bens ex-
postos são autossuficientes, bastam-se em si mesmos; a ideia de que a própria 

materialidade dos objetos irá se descortinar e apresentar seus significados e suas 
narrativas. A escolha por um tema grandioso e uma forma expositiva centrada no 
objeto, tem a ver também com a visão sacralizada que envolveu o museu durante 
muito tempo (Gonçalves, 2014, p. 9). Nessa abordagem museográfica, o objeto, 
sobretudo aqueles que são funcionais, se assemelhariam num sentido restrito a 
um texto verbal, em relação ao qual o leitor adquiriu anteriormente as competên-
cias necessárias para a sua interpretação no ato de leitura. Nesse caso, a chave 
de leitura não seria tanto a estrutura sensível do objeto, não fazendo muito sen-
tido a sua decomposição em partes menores para uma análise, como podemos 
fazer em uma pintura, por exemplo. A leitura teria que operar principalmente por 
meio do conteúdo e da experiência sensível, adquiridas anteriormente pelo su-
jeito espectador. Essa era a tônica da exposição de 1980, porém, os textos verbais 
que explicam os vários segmentos expositivos não foram simplesmente abolidos, 
mas parecem ter um papel coadjuvante nessa relação entre coleção e espectador, 
como sugere Silva:

a contextualização do objeto estaria no seu próprio relacionamento 
com o espectador. A apreensão de “sua origem, sua razão de ser, o fim 
a que se dirigem” resultaria dessa relação, de forma que as ferramentas 
necessárias para esse diálogo se resumiriam à interlocução do objeto 
folclórico com seu observador, em experiência eminentemente visual. 
Autossuficiente, o objeto representaria, sozinho, a realidade folclórica. 
Seguindo esse pensamento, é possível supor que o acervo da exposição 
de 1980 fosse, de alguma forma, quase autoexplicativo, formando com 
os textos e os módulos um discurso satisfatório sobre o folclore. (Silva, 
2012, p. 158)

Sim, esse é um paradigma de organização possível: pensar a exibição de uma 
coleção a partir de alguns critérios de ordenação do conjunto com foco nos obje-
tos, que são passíveis de serem lidos como um texto verbal. Contudo, é oportuno 
comentar dois aspectos desse modo expositivo, presentes no trecho citado: o pri-
meiro é que corroboramos a visão dos folcloristas segundo a qual o fato de privile-
giar o domínio dos objetos a serem expostos não seria absolutamente negligenciar 
as suas possíveis relações intertextuais ou interdiscursivas, isto é, suas relações 
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de usos, contextos ou referências, já que qualquer ato de produção, como ato 
de linguagem que é, se insere e se imbrica necessariamente à realidade social a 
que pertence, convocando e atualizando outras referências para a interpretação. 
No que se refere a isso, portanto, a forma expositiva de 1980 seria apenas um 
ponto de partida e um ponto de vista, ambos legítimos; em segundo lugar, suben-
tende-se, obviamente, que a escolha de tal proposta museográfica não implica de 
forma alguma em uma neutralidade de apresentação, pois logicamente o sentido 
irá se construir sempre a partir das relações, sejam elas plenamente estabeleci-
das, ou, por assim dizer, por se estabelecer através das sugestões apresentadas, e, 
nesse caso, havendo uma baixa densidade sêmica, havendo poucos traços do sig-
nificado, criando uma abertura maior para a ressignificação, as associações serão 
realizadas sobre as lacunas deixadas.

No tocante sobretudo a esse segundo aspecto, parece ser esse o caso do modo ex-
pográfico que Conduru descreve quando, comentando a exposição “Àwon Olodé: 
os senhores da caça”, com obras de temática afro-brasileira – realizada entre os 
anos de 2004 e 2005 na Galeria Mestre Vitalino, do MFEC –, se refere a uma outra 
exposição, ocorrida no Museu de Arte de Pernambuco: os “objetos que haviam 
sido recolhidos a partir de ações policiais (...) foram apresentados junto às demais 
coleções da instituição”, e mesmo havendo

o risco da dissociação e da fragmentação ao incorporar as fraturas 
impostas pela violência policial, a ação do tempo, o meio expográfico e 
a lógica do museu, ao apresentar objetos de diferentes proveniências em 
móveis, espaços, e em associação a outros objetos (...) sobressai a força 
totalizante, a integridade plástico-significante dessas peças – verdadeiros 
mundos em si próprias –, além do diálogo-confronto que é instaurado 
por objetos de diferentes tempos e culturas: a partir das peças, dos 
lapsos entre elas e das conexões com peças de outras naturezas, o 
espectador pode pensar a historicidade das práticas religiosas afro-
brasileiras na sociedade brasileira. (Conduru, 2005, p. 12)

Baseado nesse relato, atestamos que uma exposição vale pelos seus valores dif-
erenciais, opera por pelas relações diferenciais estabelecidas, como conceituou 

Saussure em relação ao sistema verbal, ganha existência nas oposições e nas me-
diações entre os significados, na “força totalizante” que os une, e no “diálogo-con-
fronto” que os tensiona, da mesma forma com que um texto verbal significa. Para 
aprimorar essas ideias, isto é, de que os princípios estruturais do texto verbal têm 
equivalentes em qualquer outra manifestação, vejamos o que diz Fontanille a res-
peito da definição de texto em semiótica:

o texto verbal é apenas um dos textos possíveis (...) o texto é, para 
o especialista das linguagens – o semioticista – aquilo que se dá a 
apreender, o conjunto dos fatos e dos fenômenos que ele se presta a 
analisar. O linguista não lida com “fatos da língua”, como habitualmente 
se diz, mas com textos, com fatos textuais. (Fontanille, 2007, p. 85)

Os “fatos textuais” extrapolam e englobam “os fatos da língua”, sendo a princípio 
o texto, a totalidade de um determinado material, mas muito mais, a totalidade de 
sentido instaurada pela incontornável segmentação que permeia os atos de pro-
dução, os atos de linguagem, que necessariamente irão recortar, selecionar, e sin-
tetizar, aproximar os traços componentes do fenômeno, de modo a estabelecer 
uma tecitura possível. Em contraste à definição mais abstrata de Fontanille, Fiorin 
nos lembra que etimologicamente

a palavra texto provém do verbo latino texo, is, texui, textum, texere, que 
quer dizer tecer. Da mesma forma que um tecido não é um amontoado 
desorganizado de fios, o texto não é um amontoado de frases, nem uma 
grande frase. Tem ele uma estrutura, que garante que o sentido seja 
apreendido em sua globalidade, que o significado de cada uma de suas 
partes dependa do todo. (Fiorin, 1995, p. 165 e 166)

Esse tecido organizado, estruturado, pode ser lido através de um modelo de 
análise do conteúdo proposto pela semiótica, o percurso gerativo de sentido, 
um percurso que reflete não realmente como o sentido se forma, mas, antes, 
um modelo teórico, um simulacro do sentido. Nesse modelo, então, a semiótica 
propõe que o texto contém estruturas mais abstratas e simples, que são as cate-
gorias semânticas fundamentais, existindo também no percurso estruturas inter-
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mediárias menos abstratas, denominadas de narrativas, e por fim, em um nível 
mais superficial, há estruturas mais concretas e complexas que compreendem o 
que a semiótica entende como o discurso propriamente dito.

Por meio desse modelo, o tema eloquente da nação que norteou a exposição 
de 1980 do MFEC é marcado por uma oposição semântica fundamental entre os 
termos /anonimato/ vs. /autoria/. O paradigma expositivo direcionado à materi-
alidade dos objetos subsume um paradigma antropológico baseado no entendi-
mento da produção popular como a manifestação mais representativa de uma 
identidade nacional, herança dos tempos da CDFB, e nessa visão, deveria se so-
bressair uma produção anônima e coletiva.

Há outros fatores de ordem mais objetiva que influenciariam o direcionamento 
para esse tipo de expografia e que dizem respeito às práticas museológicas re-
sponsáveis pela aquisição do acervo do MFEC, como a prevalência das questões 
relativas à coleta e à preservação do material em detrimento do registro dos da-
dos dos objetos das coleções. Contudo, esses fatores não são propriamente cau-
sas, mas práticas em torno de uma orientação ideológica de construção simbólica 
da nação que fundamenta uma concepção museográfica (Silva, 2012, p. 76).

A exposição, organizada por módulos que separavam diferentes tipos dessa pro-
dução – são eles: “Lúdica infantil”, “Medicina popular”, “Danças e Folguedos”, “Te-
atro de bonecos”, “Instrumentos musicais”, “Literatura de cordel”, “Religiosidade 
popular” e “Artesanato” (Funarte, 1981), apresentados sobre bases no chão ou em 
vitrines –, propôs ao sujeito espectador um percurso temático sobre o regional 
por meio de peças que seriam representativas dessas regiões, concretizando o 
tema abstrato da nação através do reconhecimento figurativo de manifestações, 
funções, materialidades e técnicas inerentes aos objetos de diferentes partes do 
país. Essa organização favorece a subjetividade, a aproximação do sujeito espect-
ador, enunciatário do texto, uma vez que as marcas resultantes dos atos enunci-
ativos responsáveis pela materialização dos objetos tornam-se mais explícitas em 
suas coberturas discursivas, tendo como consequência a subjetivação do tema 

abstrato proposto como mote discursivo. Com o intuito de concretizar isso que 
estamos sugerindo através de uma imagem, podemos dizer que o foco nos obje-
tos dentro dessa forma expositiva se assemelharia ao procedimento do zoom in 
de uma câmera, de um plano médio em direção a um close. O próprio catálogo da 
exposição, publicado depois, dentro da coleção Museus (Funarte, 1981), enfatiza 
essa abordagem, apresentando as peças da exposição isoladamente sobre fun-
dos “neutros”, em reproduções fotográficas as quais nada dizem sobre a museal-
ização proposta às coleções (Figura 1).

Figura 1. Exposição de 1980: visão do módulo “Artesanato”. Cena do módulo “Literatura de cordel”. 

Catálogo (módulo “Artesanato”): “Boi” de Vitalino. “Torno” de Milton Moreira.

Fontes: Silva, 2012, pp. 84 e 92. MFEC, 1981, pp. 77 e 79.
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Se as coleções foram costuradas através desse agrupamento figurativo dos módu-
los, por outro lado, a restrita articulação entre seus objetos, os quais são intercam-
biáveis, capazes, muitos deles, de transitar em diversos domínios culturais, revela 
a escolha por uma forma de apresentação com tendência estanque, já que,

os objetos integrantes dessa montagem poderiam ser rearranjados em 
módulos diferentes. Assim, muitos dos objetos dispostos nos módulos 
“Lúdica infantil”, “Danças e Folguedos” e “Religiosidade popular” 
poderiam estar no espaço destinado ao artesanato. Da mesma forma, 
os instrumentos musicais alocados num módulo específico, e que se 
vinculam a festejos populares, poderiam ser exibidos, em um imaginário 
arranjo alternativo, no módulo “Danças e Folguedos”. (Silva, 2012, p. 
154)

Entretanto, a exposição de 1980 já apresenta aspectos que estabelecem a me-
diação entre classificações e paradigmas museográficos nos módulos “Artesana-
to” e “Literatura de cordel”.

No que tange à oposição semântica fundamental que caracteriza essa exposição, 
mencionada pouco acima, o módulo “Artesanato” continha peças assinadas, como 
o “Boi”, em cerâmica policromada de Vitalino Pereira dos Santos, o Mestre Vitalino, 
ou o “Torno”, de madeira, de Milton Moreira, para citar alguns desses autores. O 
registro e a musealização por meio de práticas expográficas em torno da auto-
ria, termina por conciliar e problematizar a polarização habitual de várias classifi-
cações, como por exemplo a oposição dos termos /erudito/ vs. /popular/, /arte/ vs. 
/artesanato/ ou /estético/ vs. /funcional/, na medida em que impõe a convivência 
e a discussão sobre peças com origens e naturezas diversas.

No que diz respeito à forma expositiva do módulo “Literatura de cordel”, difer-
entes objetos desse universo cultural são apresentados numa vitrine, como folhe-
tos espalhados no chão e dentro de uma mala entreaberta, violas, e instrumentos, 
materiais e fotos do processo da xilogravura. Essa cena recupera, atualiza e ressig-
nifica não só objetos, mas práticas dentro de um todo coerente, construindo dois 
pequenos enunciados narrativos aos quais submete o espectador enunciatário do 

texto a um percurso narrativo. Tal percurso vai do ato de produzir a xilo à difusão 
do cordel como consequência, articulando enunciados e práticas à corporeidade 
e tensões plásticovisuais dos objetos. Todos esses recursos da expressão, operam 
dentro daquilo que Fontanille postula como uma “situação cena”, isto é, a “ex-
periência de uma interação com o texto, via seus suportes materiais (é a situação 
geralmente denominada de comunicação), ou com um ou muitos objetos e que se 
organiza em torno de uma prática” (Fontanille, 2005, p. 25).

Esse paradigma expositivo da situação cena irá dominar a exposição de longa du-
ração de 1984. Nesse momento o MFEC atravessa uma transformação ideológica 
que marca uma passagem da visão dos estudiosos do folclore para uma visão das 
ciências sociais. Nessa exposição, a /autoria/ parece reger o termo /anonimato/, 
sendo o modo expositivo dominado por uma expografia dos objetos chamada de 
contextualizada, que recupera usos, práticas sociais. A semiótica irá designar esse 
contexto especificamente pela ideia da situação, isto é, a experiência de comuni-
cação que compreende o conjunto do entorno mais imediato ao objeto dentro de 
uma determinada prática, o que nos parece mais preciso para os propósitos deste 
artigo, como Fontanille explica a seguir: “a situação não é o contexto, isto é, o en-
torno mais ou menos explicativo do texto (...) mas um outro tipo de conjunto sig-
nificante que não o texto, um outro nível de pertinência” (Fontanille, 2005, p. 25).

A maior subjetividade postulada no modo expositivo de 1980 se contrapõe ao 
caráter mais objetivo do modo de 1984, em virtude dessa última exposição adotar 
como princípio expográfico o simulacro das práticas, dos usos, dos costumes que 
cercam a manufatura dos objetos e as manifestações culturais que os significam, 
os quais atravessam modos de existência distintos – da recuperação de traços de 
seu entorno mais ou menos próximo oriundos de suas cenas de partida à atual-
ização e realização ressignificante através da musealização e de uma museografia 
específica.

A maior objetividade que essa forma expositiva promove, provém do distancia-
mento instaurado na situação semiótica, na interação entre o sujeito e o texto 



5758 5759

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

expositivo, entre o sujeito e seus objetos em torno de uma prática. Esse distancia-
mento resulta em um foco compartilhado dos objetos com os seus entornos mais 
próximos dentro dessa forma expositiva que, para usarmos a mesma imagem an-
terior, se assemelharia ao procedimento do zoom out de uma câmera, de um close 
ou um big close em direção a um plano médio ou a um plano de meio conjunto 
(Figura 2).

Figura 2. Exposição de 1984: visão do módulo “O homem na transformação da natureza e na 

produção da cultura”. Cenas de “Casa de farinha” e “Criação de gado”.

Fontes: Silva, 2012, pp. 201 e 205.

Em última análise, é significativo notar que esse distanciamento ou alargamento 
do texto dentro de uma cena, condiz com as práticas discursivas científicas pre-
sentes no novo discurso institucional do MFEC, que foi desenhado a partir da en-
trada de pesquisadores para integrar a sua equipe museológica.

O discurso da atual exposição de longa duração
Quando abrimos o folder de apresentação da exposição atual das coleções do 
MFEC, sua face interna exibe na parte inferior a frase “E o que é um objeto de mu-
seu sem as histórias que o cercam?” (Museu, 2018), sobre um fundo geométrico 
com a aplicação de camadas gráficas em vermelho. Essas faixas se sobrepõem a 
uma fotografia em preto e branco com projeções de palavras luminosas sobre um 
fundo escuro. A frase antecipa o tema das “histórias”, patamar mais abstrato da 
superfície do discurso, que o sujeito espectador irá atravessar ao longo do per-
curso da exposição. Ela aponta também para um dos paradigmas expográficos 
adotados, o qual é sugerido quando lemos o texto das outras faces internas do 
folder. Assim diz um dos trechos: 

De um objeto podemos falar sobre como e por que foi recolhido e se 
tornou acervo. Ou sobre o papel que lhe foi atribuído em determinada 
exposição. Podemos falar do que é feito, de quem o produziu ou utilizou, 
do lugar ou da época de onde veio, ou ainda dos diversos significados 
que diferentes grupos sociais ou indivíduos reconhecem nele, por 
exemplo. (Museu, 2018, p. 2)

Esse trecho do texto sinaliza vários caminhos interpretativos das coleções, mas to-
dos eles pressupostos, e que somados a fragmentos de imagens, ainda não dizem 
muito a respeito do texto expositivo, dos modos como os objetos foram articula-
dos, os quais só se revelam, se manifestam por completo, quando experimentam-
os, em especial, o espaço da primeira parte da exposição, localizada no térreo do 
prédio do museu: esse primeiro percurso promove uma verdadeira ambientação 
museográfica sincrética em torno dos objetos, atravessada por uma práxis enun-
ciativa expositiva que relaciona textos verbais às cenas.

Vários sistemas de significação e suas qualidades sensíveis específicas são agen-
ciados em uma totalidade de sentido, criando uma ambientação própria nessa 
primeira parte da exposição: inicialmente, os objetos – carrancas, peças repre-
sentando animais da fauna brasileira, figuras mitológicas como sereias e outros 
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– são dispostos em uma cenografia em que fotografias, estruturas tridimensionais 
com formato particular que simulam quedas d’água e um ambiente fechado de 
uma mata, além de uma iluminação cambiante e uma matéria sonora, formam 
um amálgama sensível de figuras. Tal ambientação cria um espaço onde cenas 
de grandes dimensões são articuladas a vitrines ou caixas de vidro menores com 
cenas particulares, todas alinhavadas pelo mesmo universo figurativo e por um 
plano da expressão que manifesta esse ambiente cromática, luminosa e sonora-
mente.

Afora o fato dos objetos estarem instalados nesse entorno “contextual” de fanta-
sia, muito pouco aqui remete à objetividade interativa dominante na prática ex-
positiva de 1984, focada na recuperação de usos e costumes, numa recriação do 
ato enunciativo em torno do objeto. Em realidade, no caso da exposição atual, o 
efeito de sentido nos parece inverso, pois, apesar dos objetos estarem inseridos 
em uma situação cena onde a interação com o texto expositivo se dá por meio 
dos diversos suportes materiais que congregam os objetos, não há o domínio de 
simulacros das realidades das práticas sociais que os envolvem, mas, de um modo 
metalinguístico, uma proposta de discussão das próprias práticas expositivas. 
Dessa forma, ao contrário do que poderíamos supor, as marcas enunciativas mais 
subjetivas dessa ambientação cambiante que ajustam várias interações, práticas 
expositivas e cenas, terminam por envolver e criar um efeito de aproximação em 
relação ao sujeito espectador (Figura 3).

Figura 3. Exposição atual, 1º pavimento: visão geral e cenas menores.

Fonte: arquivo pessoal.

Com relação ao paradigma expositivo contextual, as variações estabelecidas so-
bre o mesmo dentro do modo expositivo atual, demonstram que em uma prática 
expositiva, assim como em um enunciado estereotipado na língua, a liberdade e 
as possibilidades de construção de sentido se ampliam à medida que se ampliam 
as combinações entre as unidades em relação, como inferimos de acordo com a 
seguinte afirmação de Jakobson: “na combinação de frases em enunciados, cessa 
a ação das regras coercivas da sintaxe e a liberdade de qualquer indivíduo para 
criar novos contextos cresce substancialmente” (Jakobson, 1969, p. 39).
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Em seguida, entramos em um ambiente contendo vitrines com bonecos perten-
centes à prática do teatro de bonecos e uma televisão ajustada a uma estrutura 
que sugere um palco de marionetes, onde um vídeo com uma apresentação de 
teatro de mamulengos é exibido sem interrupção. Se compararmos à primeira 
ambientação do percurso expositivo, temos então o contraste entre duas práticas 
expositivas, em dois tipos de ambientação que propõem formas de interação dis-
tintas: na primeira, uma grande cena que articula cenas e práticas de dimensão 
menor apoiados na propriedade material da fluidez, e na segunda, as tradicionais 
vitrines e a cena criada com o palco e a televisão, ambas, conciliadas por intermé-
dio da concepção expográfica como um todo.

Logo adiante, em um espaço que serve de passagem entre o primeiro e o segundo 
pavimento, a forma expositiva é outra: incorporando a manifestação artística con-
temporânea do grafite, as paredes desse ambiente foram cobertas com frases e 
textos que se relacionam, tanto materialmente, pelo uso do mesmo tipo de tinta, 
quanto por seu domínio semântico, a cenas urbanas pintadas com uma linguagem 
visual semelhante às das histórias em quadrinhos, dentro de uma cromaticidade e 
de uma iluminação ambiente frias. A fusão desses gêneros, a natureza efêmera do 
grafite e a incorporação de uma obra pela própria estrutura arquitetônica do pré-
dio, são traços que expressam um pouco da interdiscursividade e da relativização 
de gêneros e de práticas expositivas como desfecho desse primeiro pavimento. 
Semanticamente, podemos organizar esse percurso dentro de uma oposição en-
tre os termos /natureza/ vs. /cultura/, onde o termo cultura é progressivamente 
acentuado e tem na representação de uma cena urbana contendo prédios, o seu 
ápice. Alguns dos elementos da expressão que realizam a intermediação dos ter-
mos e o sincretismo das linguagens são a fluidez do tratamento cromático e de 
luminosidade do espaço, fluidez que é deflagrada inicialmente pela referência ma-
terial e figurativa da água, bem como pela reiteração de suportes como as vitrines.

No andar seguinte, após uma breve mediação com o primeiro segmento da ex-
posição, pela presença de um tipo de iluminação e de suportes semelhantes aos 
do primeiro pavimento, logo em seguida entramos numa expografia que nos con-

duz um pouco à forma narrativa da exposição de 1980 – sem a organização dos 
módulos temáticos e o predomínio do regionalismo anônimo –, com objetos ex-
postos sobre bases ou dentro de vitrines, pinturas de artistas renomados, como 
Djanira e Nelson Sargento, por exemplo, todos ambientados por uma iluminação 
e uma cromaticidade sem variações (Figura 4).

Figura 4. Exposição atual – 2º pavimento: visão geral e cenas menores.

Fonte: arquivo pessoal.

Em última análise, podemos dizer que a estratégia enunciativa adotada na total-
idade da exposição parece propor inicialmente uma interação pela imersão do 
sujeito no texto sincrético do espaço expositivo onde os vários objetos, práticas 
expositivas e cenas se ajustam em um andamento de leitura mais célere e tôni-
co, ao passo que na parte final a desaceleração da leitura imprime um grau de 
subjetivação menor. Esse ritmo global dita o contínuo discursivo das diferentes 
expografias que foram articuladas, e que nos suscita ainda a necessidade de ten-
tar pensá-las dentro de uma organização maior, talvez mesmo, de propor uma 
tipologia de formas de apresentação, de formas expositivas de um acervo.
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RESUMO
O presente artigo possui como objeto de estudo, o conjunto residencial moderno, 
produzido no bairro do Alto Branco, zona norte da cidade de Campina Grande, 
na mesorregião do Agreste Paraibano. De meados da década de 1950 até o 
final da década de 1970, Campina Grande experimentou o desencadear de um 
novo ciclo de modernização, acompanhando o processo de industrialização e os 
acontecimentos nacionais. Em meio a essa atmosfera de mudanças, o centro urbano 
do município passa por uma série de reformas, e seus moradores mais abastados 
começam a se deslocar para outros bairros, como o do Alto Branco. Tal migração 
permitiu a formação de um acervo de residências modernas na nova localidade, 
sendo seu auge alcançado na década de 60. Tem-se como objetivo, através da 
análise arquitetônica do conjunto moderno residencial mencionado, destrinchar 
a formação projetual de tais edificações e provocar uma reflexão acerca da atual 
preservação do patrimônio moderno campinense. Este estudo justifica-se por realçar 
a importância da modernidade na formação histórica e arquitetônica da cidade, 
assim como, por alertar sobre os processos de descaracterização e degradação que 
o patrimônio arquitetônico moderno do Alto Branco vem passando no decorrer do 
tempo. O seguinte artigo é resultado de investigações desenvolvidas pelo Grupo de 
Pesquisa Arquitetura e Lugar (GPAL) ligado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e ao CNPq. Como também, trabalha 
com a metodologia de Gastón e Rovira (2007), que estuda a representação gráfica 
projetual, guiando a análise sobre o projeto arquitetônico moderno, bem como, 
trabalhou-se com as ferramentas da história e da arquitetura, coletando dados 
em fontes primárias, como arquivos públicos e privados; e em fontes secundárias, 
como bibliotecas e rede virtual, a fim de colher informações que possam aprofundar 
o estudo realizado. O referencial teórico apoia-se em autores como Serra (2006), 
Bruand (1979), Segawa (1997), Amorim (2004), Queiroz e Rocha (2006), Afonso (2006), 
Almeida e Carvalho (2010), Tinem e Cotrim (2014), entre outros. O levantamento de 
informações, desenvolvido pelo grupo de pesquisa, alimenta um banco de dados 
acessível à comunidade acadêmica/ científica, enriquecendo um inventário da 
produção moderna da cidade de Campina Grande.

Palavras-chave: Análise Projetual, Arquitetura moderna, Patrimônio Moderno.
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Introdução

O presente artigo possui como objeto de estudo, o conjunto residencial moderno, 
produzido no bairro do Alto Branco, zona norte da cidade de Campina Grande, na 
mesorregião do Agreste Paraibano (Figura 1). Dos anos 50 aos anos 70 a cidade 
sofreu uma forte modernização na arquitetura residencial e este trabalho propõe 
a análise projetual de casas construídas nesse contexto.

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo. Fonte: PMCG editado pelos autores.

O estudo, coordenado pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, inserido no 
curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG/ Universidade Federal de Campina 
Grande e no CNPq/ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co, possui como objetivo, através da análise arquitetônica do conjunto moderno 
residencial mencionado, destrinchar a formação projetual de duas edificações 
(Residências José Cavalcanti e Demétrio Domeval) e provocar uma reflexão acerca 
da atual preservação do patrimônio moderno campinense. Este estudo justifica-se 
por realçar a importância da modernidade na formação histórica e arquitetôni-
ca da cidade, assim como, por alertar sobre os processos de descaracterização e 
degradação que o patrimônio arquitetônico moderno vem passando no decorrer 
do tempo, sendo devastado, diversas vezes, devido à falta de conhecimento das 
instituições e da comunidade, a respeito da importância do mesmo.

Serão abordadas duas linhas metodológicas: a primeira voltada para um tra-
balho teórico de pesquisa arquitetônica, através da coleta de dados primários e 
secundários, baseando-se principalmente, no que propõe Serra (2006), quando 
caracteriza processos e sistemas na elaboração de pesquisas científicas em Ar-
quitetura e Urbanismo. Por processo, entende-se “o modo como se desenrolam 
os estados diferentes do sistema no tempo” e por sistemas “um conjunto de obje-
tos entendidos como uma totalidade de eventos, pessoas ou ideias que interagem 
uns com os outros”. (Serra, 2006, p.70 e 72). Os procedimentos metodológicos 
realizados neste primeiro momento são de caráter mais analítico e descritivo. Reg-
istros fotográficos, visitas in loco e aplicação de fichas de observação das obras 
que compõem o objeto de estudo.

A segunda linha compreende métodos de análise e elaboração de estudos e 
propostas projetuais relativas às obras, fazendo uso das reflexões sobre a con-
strução da forma pertinente dialogadas por Edson Mahfuz e Alejandro Aravena 
(2004). Considerando-se a importância de decompor corretamente a situação em 
seus aspectos constituintes essenciais e conhecer as propriedades da forma de tal 
modo que ela encarne a situação pertinente. 
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Aporte teórico
O estudo sobre a localidade mencionada traz, também o conceito de patrimônio 
como preservador de um lugar carregado de memória e que tem seu espaço urba-
no como palco de vivências cotidianas. Sendo assim, além de criar relações entre 
os indivíduos, proporciona relações de identidade e pertencimento, podendo ser 
classificado como um lugar de memória.

“Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema 
onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a 
chama, porque ela a ignora”. (NORA, 1993, p. 12)

A análise do estado de conservação do acervo moderno busca entender como as 
mudanças ocorridas em seu projeto original podem influenciar na transformação 
da paisagem urbana e, consequentemente, no comportamento de seus usuários, 
visto que este é um patrimônio cultural que faz parte das raízes do povo campin-
ense.

Segundo a Constituição de 1988, o patrimônio cultural refere-se aos bens de na-
tureza material e imaterial, individualmente ou em conjunto, que proporcionam 
identidade, ação e memória nos diferentes grupos que formam a nação brasileira. 

CHOAY (2001), por sua vez, traz o um novo conceito, apresentando de maneira 
abstrata o que seria patrimônio histórico:

“Patrimônio Histórico, por sua vez, designa um bem destinado ao 
usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, 
constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos 
que se congregam por seu passado comum (...) Em nossa sociedade 
errante, constantemente transformada pela mobilidade e ubiquidade de 
seu presente, “patrimônio histórico” tornou-se uma das palavras-chave 
da tribo midiática. Ela remete uma instituição e uma mentalidade.” 
(CHOAY, 2001, p. 11)

O patrimônio histórico e o modo como ele deve ser tratado, é também discutido 
por ASCHER (2010), que afirma que estamos muito envolvidos pelas rápidas trans-
formações das cidades contemporâneas e que, por isso, às vezes avaliamos mal a 
dimensão dessas mudanças. O relacionamento social se modificou a partir dessas 
transformações, e consequentemente a forma como o espaço edificado é tratado 
também. A individualização da sociedade acaba facilitando o desapego ao valor 
arquitetônico do patrimônio material moderno, tornando-se cada vez mais difícil 
deixá-lo atrativo ao longo do tempo.

O inventário residencial estudado do bairro Alto Branco, além de patrimônio 
histórico, é parte do acervo de arquitetura moderna de Campina Grande, não só 
por suas características morfológicas, sua época de concepção, mas também por 
sua singularidade e verdade. Sobre tais características da arquitetura moderna, 
PIÑON (2006) afirma:

“[...] a modernidade institui um modo de entender a forma que substitui 
o impulso de mímesis pelo de construção: se abandona a autoridade 
normativa do tipo arquitetônico – entidade convencional, com 
vigência social e histórica – para centrar o empenho em conceber um 
artefato, em dotá-lo de uma estrutura definida com critérios de forma 
consistente.” (PIÑON, 2006, p. 22) 

A Arquitetura Moderna, como posto por Afonso (2010), trabalha com o jogo 
dinâmico de planos; a simplificação de planta e volumetrias; a utilização de mal-
has geométricas estruturantes do projeto; a busca de formas dinâmicas e espaços 
transparentes, com o predomínio da regularidade, substituindo a simetria axial 
acadêmica, e a ausência de decoração que surge de perfeição técnica.

Provindos dos mesmos métodos redutivos da ciência clássica, a abstração e o 
racionalismo aparecem como princípios desta arquitetura, remetendo assim, a 
dissociação de um sistema em seus elementos básicos, a definição de unidades 
elementares simples e a formação da complexidade a partir do simples, como 
sugerido por Montaner (2002).
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Neste estudo, a análise projetual foi utilizada como instrumento de reflexão do 
patrimônio moderno residencial. Unwin (2003) aponta que o objetivo da análise 
arquitetônica é identificar elementos chave e temas conceituais da arquitetura, 
por isso sua grande importância. Ele também afirma que esta deve mostrar exem-
plos (como perspectivas e plantas), de forma que as ideias sejam ilustradas, e que 
comparações sejam feitas, ressaltando elementos do projeto.

Contextualização
A cidade de Campina Grande, localizada na mesorregião do Agreste Paraibano, foi 
fundada em 1697 e emancipada em 1864. Apresentou no início do século XX, um 
grande salto econômico, quando boa parte da população foi atraída pela possib-
ilidade de trabalhar com a próspera indústria algodoeira. Até a década de 1940, 
tornou-se a segunda maior exportadora de algodão do mundo, atrás apenas de 
Liverpool, na Inglaterra. É nesse contexto histórico de grande desenvolvimento 
econômico que a cidade passa por transformações urbanas e arquitetônicas. In-
fluenciados pelas transformações nacionais que ocorriam com a construção de 
Brasília, e instigados com o discurso progressista do governo de Juscelino Ku-
bitschek, a elite e os próprios governantes de Campina Grande se viram compeli-
dos a construir nos moldes do estilo arquitetônico que se difundia por todo o Bra-
sil. A Arquitetura Moderna encontra, então, espaço para modificação da paisagem 
urbana do município campinense. 

Entre 1930 e 1940, o Art Déco ainda se manifestava em Campina Grande, diferente 
do que ocorria em outras cidades que já davam indícios do movimento moderno. 
Com o surgimento das escolas de arquitetura brasileiras, o movimento encontra 
bases para seu reconhecimento e consolidação. Os profissionais com formação 
moderna começam a migrar para várias regiões do país.

Campina Grande não possuía uma escola local, como consequência, contava com 
poucos arquitetos nativos. A escola de arquitetura mais próxima era a de Reci-
fe, sendo assim, a elite campinense, somada ao poder público, importa diversos 

profissionais de outras localidades, grande parte pernambucanos, o que resul-
ta em um rico patrimônio arquitetônico. Podem-se destacar nomes como como 
Augusto Reynaldo, Heitor Maia Neto, Tertuliano Dionísio, Waldecy Pinto, Hugo 
Marques, entre outros.

“[...] vários profissionais vindos de outros lugares, como o arquiteto 
carioca Ayrton Nóbrega, que fez a primeira proposta para o Teatro 
Municipal, em 1957, ou como Roberto Burle Marx e o polonês Wit 
Olaf Prochnik, que foram contratados para elaborar o projeto de 
urbanização do Açude Velho na década de 1950, também passaram 
pela cidade nesse mesmo momento. Concomitantemente, alguns 
engenheiros campinenses ou radicados no município, como Lynaldo 
Cavalcante, Austro de França Costa, Max Hans Karl Liebig, Giusepe Gioia 
e Glauco Benévolo, e desenhistas, como Anacleto Eloi, Walter Cordeiro 
de Lima, Adelgício Lima Filho e Geraldino Pereira Duda, começaram a se 
engajar nesse movimento de renovação arquitetônica.” (Tinem, Cotrim, 
2014, p. 86).

Geraldino Pereira Duda, é considerado precursor da modernidade em Campina 
Grande. Seu prestígio e renome começaram com após a elaboração do projeto do 
Teatro Municipal Severino Cabral. Seu acervo tem inegável importância histórica, 
artística e patrimonial para a cidade e região.

Engenheiro civil pela Universidade Federal da Paraíba - Campus Campina Grande, 
e tornando-se um arquiteto autodidata, produziu um grande número de projetos 
residenciais unifamiliares, entre as décadas de 1960 e 1970. Durante esse período 
as famílias de médicos, cientistas políticos, comerciantes e profissões de alta ren-
da sentiram-se incitadas a construir residências suntuosas e diretamente ligadas 
ao estilo de arquitetura que imperava em todo o Brasil, mesmo que tardiamente 
em Campina Grande. Duda chegou a construir um acervo de mais de 300 obras, 
com uma linguagem pura e única, inovando nas soluções projetuais, nos materiais 
e na forma de construir para região.
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Nesse contexto de desenvolvimento econômico e industrial, o município foi consid-
erado pela SUDENE uma das cidades mais industrializadas do Nordeste no perío-
do 1960-1970. Embora a modernização de sua paisagem tenha sido relevante, 
segundo Iranise da Silva (1987: 63), sua urbanização era social e economicamente 
concentrada, como consequência da estrutura social e política que privilegiava os 
interesses e demandas das camadas de altas rendas. Como complementado por 
Adriana Freire (20017: 04), o intenso crescimento populacional coincidia com um 
processo concentrador de terrenos que eram destinados à construção de casas de 
alto padrão, ampliando as áreas urbanas mais valorizadas. Com isso, surge uma 
classe de médio e alto poder aquisitivo que busca trazer a modernidade também 
para suas habitações. Em meio a isso, o centro urbano do município passa por um 
processo de urbanização e seus moradores mais abastados começam a se deslo-
car para outros bairros, como ocorre no caso do Alto Branco. Tal migração permite 
a formação de um acervo de residências modernas na nova localidade, sendo seu 
auge alcançado na década de 60. 

 

Figura 2 - Mapa parcial de Campina Grande indicando a localização de residências modernas. 

Fonte: FREIRE, Adriana.

Discussão
Testemunha-se, em âmbito nacional e internacional, à destruição parcial ou mes-
mo completa do patrimônio material moderno. Embora a valorização do patrimô-
nio cultural esteja sendo debatida com uma maior predominância atualmente, 
ainda é recorrente a falta de conscientização da importância de se preservar a 
arquitetura moderna. 

Grande parte do acervo moderno, incluindo as mais diversas tipologias, acaba sof-
rendo com impensadas demolições, descaracterizações e negligência a tal perío-
do da história. A insuficiência de políticas públicas preservacionistas e também 
a não apropriação por parte da população do acervo moderno têm contribuído 
para seu rápido desaparecimento na cidade de Campina Grande.

“No caso específico de Campina Grande, observa-se uma valorização 
do Art Déco, presente nas regiões centrais da cidade e fruto da política 
de reforma urbana que assolou a cidade nas décadas de 1930 e 1940, 
destruindo exemplares do ecletismo em prol de sua “modernização”. 
A cidade começa, hoje, a dar sinais do início da destruição da sua 
fase moderna, período de grande prosperidade e progresso, entre os 
anos 1950 e 1960, como demonstram os dados tratados no item sobre 
a evolução de Campina Grande. Observa-se, pois, o surgimento de 
edifícios altos, clínicas, consultórios, estabelecimentos comerciais, entre 
outros, nos terrenos antes ocupados por residências da alta sociedade 
campinense, ora demolidas, ora remodeladas de tal forma que se torna 
difícil a identificação das características originais dessas edificações. É a 
imagem da cidade sendo apagada e redesenhada constantemente […].” 
(FREIRE, 2007, p. 08)

É perceptível a necessidade de refletir sobre como a cidade vem se transforman-
do, o repertório arquitetônico campinense é muito rico, entretanto, para que tal 
patrimônio possa ser estudado e reconhecido em sua total totalidade, é crucial 
que medidas em relação à proteção da sua imagem e memória coletivas sejam 
tomadas.
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Busca-se por meio deste estudo incentivar o empenho pela preservação da pro-
dução arquitetônica moderna brasileira, englobando a arquitetura da cidade de 
Campina Grande. Considerando a tamanha abrangência e multiplicidade do tema, 
determinou-se para esta análise um recorte temporal que vai de 1950 a 1970, e 
um enfoque temático que contém as residências de Campina Grande locadas no 
Bairro Alto Branco, visto que, as mesmas são exemplos notórios de constantes 
descaracterizações, acréscimos, reformas ou demolições. Atualmente, as obras 
modernas do sítio mencionado, estão sendo investigadas e inventariadas pelo 
Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, que vem realizando o preenchimento de 
fichas de análise das obras, levantamentos fotográficos, levantamentos de mate-
rial técnico, pesquisas em acervos públicos e particulares, pesquisas em jornais 
da época. Através de tais estudos é possível apurar que parte gritante do acervo 
moderno da cidade de Campina Grande já se perdeu ou está em processo de de-
gradação e abandono.

“No município, a falta de conscientização da importância do patrimônio 
moderno é evidente não só pelas obras que deixaram de existir ou 
estão descaracterizadas, mas também pela situação atual de alguns 
edifícios. A falta de assimilação da paisagem urbana configurada por 
essa arquitetura de viés modernista é justamente o vetor que propicia a 
perda desses edifícios vistos como testemunhos históricos, aliando-se a 
isso a especulação imobiliária.”  (ALBERTON E VAZ, 2009, p. 02)

A investigação, o inventariado e a disseminação do acervo moderno permite o en-
tendimento da trajetória de tal estilo arquitetônico. Concomitantemente, torna-se 
possível a descoberta de personagens e obras antes desconhecidas como é o caso 
de Geraldino Duda e de sua vasta produção residencial.

Nesse artigo será enfocada a análise de obras arquitetônica residenciais moder-
nas projetadas por Geraldino Duda, as casas José Cavalcanti e Demétrio Domeval, 
que foram escolhidas por terem características projetuais bastante semelhantes, 
porém com estados de preservação e conservação distintos, enquanto a residên-

cia Cavalcanti está preservada, mas degradada; a Demétrio Domeval está quase 
que totalmente descaracterizada, porém com bom estado de conservação.

Análise das obras
O período inicial da pesquisa consistiu em consultar o Arquivo Municipal de Campi-
na Grande para obter o material de projeto das obras (plantas, cortes, croquis e 
etc.), para facilitar o redesenho e a análise arquitetônica. A partir disto, foram feit-
as visitas às casas para fotografá-las e, utilizando o método proposto pelo profes-
sor catalão Hélio Piñon, o material coletado foi analisado descritivamente.

A metodologia proposta por Piñon propõe que os elementos da obra arquitetôni-
ca devem ser analisados na seguinte ordem: 1. O posicionamento/implantação 
da obra na cidade; 2. A configuração com relação a arquitetura, ao programa e a 
implantação; 3. O sistema estrutural; 4. O tipo de alvenaria; 5. A coberta; 6. Fecha-
mentos e relação solar; e 7. Quanto a tectônica da obra.

Residência José Cavalcanti
A residência da família Cavalcanti foi construída em 1965, pelo arquiteto camp-
inense Geraldino Duda, em um terreno de esquina, no cruzamento entre as ruas 
Agamenon Magalhães e Antônio Campos. Está localizada no bairro Alto Branco, 
próximo ao centro da cidade, na Zona Norte de Campina Grande, Paraíba. É um 
bairro majoritariamente composto por residências unifamiliares e para o qual a 
elite da cidade expandiu-se nos anos 60 (COSTA, 2013).

O terreno está localizado em uma das áreas mais altas da cidade, sendo a topogra-
fia determinante para a composição da edificação, principalmente de seu pro-
grama, já que o desnível permitiu o “aterramento” do pavimento térreo. Sua geo-
metria também é simples, quadrática e a casa segue o mesmo formato (Figura 1). 
Com uma área de 767,10m² e área construída de 400m², os recuos são generosos 
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(no mínimo 4m) e o largo afastamento frontal (8m, para a Rua Antônio Campos) 
uma maior visibilidade e imponência para esta fachada.

O pavimento térreo é composto pelo hall de entrada com escada (social); uma 
suíte para hóspedes (íntimo); e uma suíte para empregada com um acesso de 
serviço. Já o pavimento superior contém duas salas de estar com acesso à varan-
da, uma de jantar, um banheiro social (social); uma suíte e dois outros quartos 
(íntimo); além de copa e cozinha com acesso de serviço (Figura 3). 

O volume é resultado da topografia levemente acidentada do terreno, que propor-
cionou a construção do térreo. Bem como, há uma subtração para criar o espaço 
de indução ao acesso principal e a volumetria da varanda e da platibanda som-
breiam as fachadas com maior insolação.

Figura 3 – Painel da casa Cavalcanti contendo plantas baixas, perspectiva, 
croqui e fotografia. Fonte: Arquivo Municipal, redesenhado pelos autores.
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A casa foi construída com alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, sua estrutura é 
tradicional (viga-pilar) de concreto armado, resolvida em módulos de 3,5x4,5m. A 
coberta é resolvida através de duas águas, formadas por telhas cerâmicas

As esquadrias são de vidro e madeira e utilizam tabiques, o que contribui para 
uma melhor ventilação mesmo quando fechadas. As áreas íntimas estão direcio-
nadas para o sudeste (menos insolação e mais ventilação) e as áreas de serviço 
para oeste, já que são menos utilizadas.

Os planos de esquadrias de madeira e vidro, e a rampa em concreto revestida de 
pedra polida, arrematam a fachada principal, além da platibanda de tijolo cerâmi-
co aparente. Como destaque, observa-se os gradis e a varanda em balanço.

Atualmente a edificação se encontra preservada, com a maioria das característi-
cas originais presentes, como os azulejos e o mobiliário construtivos exclusivos, 
porém bastante degradada. Como também, a vegetação sem poda impede a vi-
sualização da residência e foram construídos dois volumes posteriores contendo 
quartos dedicados ao aluguel.

Residência Demétrio Domeval
A casa de Demétrio Domeval foi construída em 1964, também pelo arquiteto Ger-
aldino Duda e fica localizada na esquina em frente à residência José Cavalcanti. 
Diferente da casa analisada anteriormente, a Domeval sofreu uma forte descar-
acterização, perceptível nas fachadas principais, como o uso de pastilhas, tijolos 
de vidro e a retirada da rampa da fachada lateral; bem como a substituição das 
esquadrias originais por outras de vidro fumê e alumínio, retirada dos brises e 
composição de uma nova varanda na fachada principal; além da coberta, que foi 
a mudança mais evidente.

Assim como a casa Cavalcanti, o terreno acidentado permitiu o aterramento do 
pavimento térreo, o que influenciou na composição formal da obra. A geometria 
do terreno é retangular e a edificação a segue, porém com algumas adições (Fig-

ura 1). Com uma área de 397,50m², o terreno mais limitado determinou a gemi-
nação em uma das testadas do lote, a posterior. Os outros recuos são limitados 
(3,5; 2,4 e 1,5m), totalizando 290,10m² de área construída em dois pavimentos, 
com o máximo aproveitamento possível do terreno.

Do ponto de vista programático, as duas casas também são semelhantes, da mes-
ma forma que a casa Cavalcanti, existem dois acessos, um social e outro de serviço, 
no térreo há uma “dependência de empregada” e um quarto de hóspedes; o que 
as diferencia nesse pavimento é a presença de uma oficina e da área de serviço. 
No caso do pavimento superior, ele não integra as salas e a cozinha, a principal 
diferença das duas casas é essa. Porém, do ponto de vista dos fluxos, da config-
uração espacial e o direcionamento geográfico, a semelhança é evidente (Figura 
4): a área íntima também é concentrada (uma suíte, banheiro e dois quartos) para 
sudeste e a área de serviço para oeste. Além disso, o acesso principal (através da 
escada) ocorre pelo hall chegando à sala de jantar (copa).
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Figura 4 – Painel da casa Demério Domeval contendo plantas baixas, 
perspectiva e fotografia. Fonte: Arquivo Municipal, redesenhado pelos autores.

A volumetria é simples, determinada pelo volume limpo e pela coberta, que possui 
duas águas e a forma da platibanda a acompanha. Na fachada lateral destaca-se a 
rampa e a marquise da fachada lateral, já na fachada frontal, há uma subtração no 
térreo, que forma o hall de entrada mostrando a estrutura aparente, característica 
também vista na casa Cavalcanti. O plano de brises e de esquadrias “moderniza-
vam” o volume original, porém na foto atual é possível observar que não existem 
mais (Figura 4).

A discussão de materialidade e tectônica fica infundada diante do grande número 
de descaracterizações que a obra sofreu, ficando até difícil a identificação de que 
a edificação não foi demolida, essa constatação só foi possível através da identi-
ficação de elementos específicos, como a marquise e a análise do volume em si.

Conclusão
O estudo exposto apresentou o conjunto residencial moderno produzido no 
bairro do Alto Branco, no município paraibano de Campina Grande. Durante as 
décadas de 1950 a 1970, em meio ao grande desenvolvimento econômico e in-
dustrial, a elite campinense, somada ao poder público, importa diversos profis-
sionais de outras localidades, grande parte pernambucanos, já que não possuía 
uma escola de arquitetura local. Essa migração resultou na formação de um rico e 
variado patrimônio arquitetônico.

Geraldino Pereira Duda, é considerado precursor da modernidade em Campina 
Grande. Engenheiro civil de formação e arquiteto autodidata, produziu um grande 
número de projetos residenciais unifamiliares, entre as décadas de 1960 e 1970. 
Duda chegou a construir um acervo de mais de 300 obras, com uma linguagem 
pura e única, inovando nas soluções projetuais, nos materiais e na forma de con-
struir para região. 

É perceptível a importância da modernidade na formação histórica e arquitetônica 
da cidade, assim como, foram exteriorizados os processos de descaracterização e 
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degradação que esse patrimônio arquitetônico moderno vem passando no decor-
rer do tempo. O não reconhecimento pelos órgãos preservacionistas como bem 
de valor arquitetônico, somado às rápidas transformações da paisagem urbana 
campinense, colaboram com o processo de descaso e desrespeito a tal patrimônio 
cultural. 

Testemunha-se, em âmbito nacional e internacional, à destruição parcial ou mes-
mo completa do patrimônio material moderno. Embora a valorização do patrimô-
nio cultural esteja sendo debatida com uma maior predominância atualmente, 
ainda é recorrente a falta de conscientização da importância de se preservar a 
arquitetura moderna. 

A Universidade Federal de Campina Grande/ UFCG, através do Grupo de pesquisas 
Arquitetura e Lugar, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo, vem desen-
volvendo trabalhos que procuram difundir e divulgar o acervo arquitetônico local. 
Um banco de dados é alimentado com todo o legado coletado, possibilitando a 
formação de um inventário moderno, disponível para fins acadêmicos e socie-
dade, no intuito de disseminar o máximo conhecimento sobre tal esse período 
histórico que foi tão importante na trajetória campinense. 
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RESUMO
O presente artigo busca tratar aspectos referentes ao restabelecimento de marcos 
culturais referenciais, em especial, de cenáculos, originalmente consolidados em 
cidades de pequeno porte, tomando por base um estudo, ainda em andamento, 
na cidade de Paço do Lumiar, no Maranhão. A pesquisa se insere na categoria 
extensão, com vistas a atender uma demanda do município à universidade. O artigo 
busca compreender o processo social de inclusão do fenômeno da peregrinação 
como elemento compositivo na produção dos espaços da cidade, estabelecendo 
um contraponto entre as dinâmicas estabelecidas e os diferentes fatores que 
condicionam o desenvolvimento urbano e o planejamento, com foco na vitalidade 
urbana.

Palavras-chave: Patrimônio histórico; turismo cultural; revitalização urbana.



5790 5791

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

1.  INTRODUÇÃO
As cidades como instâncias sociais revelam-se como palco para o desempenho 
das diferentes dimensões da vida urbana. A natureza diacrônica desse ambiente, 
permite a acomodação das diferentes manifestações humanas, desde as dinâmi-
cas mais pragmáticas, consideração das coisas de um ponto de vista prático como 
o trabalhar, o produzir, o deslocar, até as dinâmicas cujas essências são de caráter 
mais subjetivo e, de certa forma, de natureza abstrata, como festivais, festas típi-
cas, eventos ou rituais ancestrais, feiras, e tantos outros.

As dinâmicas citadinas são regidas por essas duas dimensões e pelo peso exerci-
do por cada uma delas, que determina a vocação e a natureza predominante da 
cidade. Essa compreensão somente é possível quando compreendemos o rep-
ertório das dinâmicas e de seus elementos de composição (separada e conjunta-
mente). 

Dadas as numerosas possibilidades de entendimento e interpretação das dinâmi-
cas, o foco se situa na abordagem fenomenológica resultante da reinserção de um 
cenáculo religioso ao repertório citadino do Paço do Lumiar. A introdução deste 
componente constitui parte fundamental de um conjunto de ideias, que visam in-
terromper o gradativo processo de perda referencial em função da desconstrução 
do núcleo originário municipal.

O presente artigo foi dividido em seis capítulos de modo a permitir a construção 
de uma narrativa acerca da área em estudo, esta última, motivada pela inqui-
etação da população católica local diante do abandono deste equipamento social 
urbano e de seu significado. Em um primeiro momento, foi promovida uma visita 
do ponto de vista histórico da cidade, de modo a situar e delimitar a área de estu-
do no entorno da igreja matriz.

Em seguida, a busca pela compreensão do mito que cerca tanto a santa, como a 
história da sua inserção no contexto embrionário da cidade. O artigo segue en-

focando, simultaneamente, aspectos que permitam sistematizar a mobilização 
característica destes fenômenos e aspectos infra estruturantes disponíveis, atual-
mente, na cidade.

2. ORIGEM DO MITO DE NOSSA SENHORA DA LUZ
A origem do mito acerca de Nossa Senhora da Luz remete aos tempos bíblicos 
especificamente ao período de 40 dias após o nascimento do menino Jesus, vivi-
dos por Maria. O período citado é a “quarentena” ou período pós-parturiente e, 
de acordo com os relatos, as mulheres que se apresentavam neste período eram 
proibidas de participarem de eventos e missas ocorridos no Templo de Jerusalém; 
onde para serem recebidas novamente, era necessário que estas elaborassem 
oferendas para purificação do corpo.

Quando Maria levou sua oferta para Jerusalém com o intuito de ser purificada e 
apresentou Jesus aos sacerdotes, ocorreu a festa onde o cântico de São Simeão 
foi definido e a missão de trazer a “Luz” ao mundo pelo filho de Deus anunciado 
ao povo, caracterizando assim o início da festa de Nossa Senhora da Purificação.

Após este acontecimento, não houve nenhuma aparição registrada até o ano de 
1400 D.C, onde a imagem da Santa apareceu pela primeira vez nas Ilhas Canárias, 
na Espanha. Com isso, os nativos denominaram-na padroeira das ilhas e com o 
título de Nossa Senhora das Candelárias.

2.1. NOSSA SENHORA DA LUZ EM LISBOA, PORTUGAL
A denominação a Nossa Senhora das Candelárias como “Nossa Senhora da Luz” 
surgiu em Portugal devido a uma aparição notificada pelo português Pero Martins, 
natural de Carnide (povoado próximo à Lisboa) durante sua estada nas missões 
portuguesas na África, resultado da influência das Grandes Navegações. Muitas 
dificuldades estavam presentes, inclusive tornou-se prisioneiro em 1459. Durante 
este período, Pero teve muitas visões em sonhos com Nossa Senhora, onde nestes 
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a santa indicava através de luzes um local específico, destinado a ser base de uma 
ermida para ela. Neste local, era possível determinar a presença de pedras e uma 
fonte, descrita nos sonhos como uma “fonte milagrosa”.

De volta à Portugal, Pero Martins observou a presença de luzes e resolveu se-
gui-las, deparando-se com a mesma descrição do local presente em seus sonhos 
e, por fim, encontrou uma imagem de Nossa Senhora. A partir dessa situação, ele 
decidiu iniciar a construção da ermida em 1463 com a ajuda da comunidade, sen-
do esta finalizada um ano depois, mesmo período em que a imagem da Santa foi 
colocada no local, no dia 08 de setembro.

A ermida foi considerada importante para a capital de Portugal, quando a Infan-
ta D. Maria, filha do rei D. Manuel I e de Leonor da Áustria, decidiu patrocinar a 
reconstrução da igreja com melhores estruturas e própria para receber outras 
instalações que fossem anexadas ao edifício principal (a igreja). Dentro deste pro-
jeto, incluía a construção de um hospital e de um convento que pudessem suprir 
as necessidades do entorno e dos peregrinos que visitassem o marco. Além dos 
três principais edifícios que participam do complexo de Nossa Senhora da Luz, foi 
possível a correlação do Colégio Militar, que fica localizado no entorno da Igreja e 
um espaço livre composto por um grande jardim – Jardim da Luz – localizados em 
frente à Igreja e à lateral do convento. Este último possui belo trabalho paisagísti-
co e é utilizado nos dias atuais com a realização da Feira da Luz.

2.2. IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LUZ - CARNIDE, 
LISBOA, PORTUGAL
A Igreja de Nossa Senhora da Luz começou a ser construída na segunda metade 
do século XVI, especificamente em 1575, com término em 1596. O projeto tem 
como assinatura dos arquitetos Jerónimo de Ruão (com orientações do pai, João 
de Ruão) e Francisco de Holanda, e possui traços do Maneirismo, sendo consid-
erada uma das obras mais proeminentes do movimento em Portugal.

2.2.1 MANEIRISMO:
Tem origem no colapso das nações independentes com a formação de novos 
impérios. Possui como catalisador a invasão de Carlos V em Roma, obrigando ar-
tistas, pintores e escultores a abandonarem Roma e seguirem para outros locais 
da Europa. A partir disso, houve o surgimento da retomada de características do 
Renascimento inseridas aos traços limpos e simples do Classicismo. O uso de espi-
rais, curvas e proporções diferenciadas foram as primeiras ideias contra as linhas 
clássicas e mentalidade rígida, determinando a face do Maneirismo. Importante 
ressaltar que o Maneirismo está presente em um período de transição entre o 
Classicismo e o Barroco.

A arquitetura maneirista começou a ser reconhecida pelos seus traços valorizan-
do a construção longitudinal, com espaços internos mais longos do que largos. A 
cúpula principal teve seu local modificado para o transepto em vez de ser em pla-
no centralizado, como no Renascimento Clássico. A distribuição da luz no interior 
das igrejas e sua decoração também foram modificadas de forma relevante. Os 
elementos de composição normalmente incluem o que se segue: I. Naves escuras; 
II. Coros com escadas em espiral (geralmente as escadas não possuíam objetivo 
além dos coros, sendo assim, não levando a lugar nenhum; III. Presença de guir-
landas e flores na decoração; IV. Balaústres com formas caprichadas; V. Caracóis, 
conchas e volutas em grande quantidade nos muros e altares; VI. Formas convex-
as que proporcionam jogos de luz e sombras; VII. Afrescos presentes nas abóba-
das proporcionando ar refinado.

A fachada da igreja era composta por dois pisos e com balaustrada corrida e sem 
torres; presença de entrada principal por três portas sustentadas por grandes pi-
lastras, seguidas por inserção de três janelas altas e retangulares no 1º pavimento. 
Seguindo a ala norte da fachada, foi construído o edifício com três pavimentos, 
com presença de pilares que atravessavam os mesmos e serviam de apoio até 
a cimalha da edificação. O interior era decorado por elementos renascentistas e 
maneiristas; já o altar-mor possui baixos-relevos esculpidos em jaspe com figuras 
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religiosas alegóricas. Em relação a ao retábulo da igreja, é de característica manei-
rista e foi elaborado por Francisco Venegas e Diogo Teixeira, sendo obra datada de 
1590 e de grande referência na construção de retábulos maneiristas em Portugal 
– as figuras retratadas fazem relação a vida de Virgem Maria e Jesus Cristo, além 
da própria infanta da obra, D. Maria.

Importante ressaltar que não foi possível à D. Maria ver a finalização da igreja em 
função de  seu falecimento, categorizando assim, uma obra com patrocínio póstu-
mo. Logo, o altar-mor da capela e o túmulo da Infanta (presente no interior da 
Igreja) foram classificados como monumentos nacionais em 1910 e 1923, respec-
tivamente. Em relação ao espaço interior da obra, os dois pavimentos superiores 
mencionados no prolongamento da edificação junto à fachada (ala norte), possuía 
como objetivo abrigar a Casa da Irmandade e os serviços externos ligados aos 
romeiros devotos.

2.3. TERREMOTO DE 1755 E RECONSTRUÇÃO DA 
IGREJA
O terremoto ocorrido em 1755 foi responsável pela destruição de grande parte 
significativa da edificação, restando somente parte da capela-mor e o transepto. 
Grande parte do vasto templo e demais dependências (inclusive o próprio con-
vento) não foram reconstruídos, as ruínas da fachada original foram demolidas 
em 1833 e somente em 1870 surgiu o projeto da nova fachada que reside no local 
até os dias atuais (fachada virada a Este). Esta reconstrução foi seguida pelos tra-
balhos de restauração do interior da igreja, já em 1890, comandadas pelo arquite-
to Valentim José Correia.

Em relação a estruturas presentes durante a restauração do local, teve-se a 
princípio a reconstrução de traços manuelinos presentes no arco que modela a 
fonte de mergulho – a fonte é considerada o local em que ocorreu a aparição 
da imagem - e em alguns azulejos de origem árabe presentes nas escadarias de 
acesso à fonte (localização na Igreja Sul, nível do pavimento abaixo do nível “zero” 

exterior). Importante ressaltar que devido a ausência de reconstrução das antigas 
dependências, o espaço que surgiu ficou reconhecimento como um pequeno adro 
para a capela.

A abóbada de berço e o transepto possuem quadrelas e caixotes que foram escul-
pidos em pedra de Lioz (em termos, rosé) e em pedra vermelha de Arrábida. Já o 
retábulo, obra de Venegas e Teixeira, mantiveram suas características – ornamen-
tado em talha dourada, possui imagens que retratam a Aparição, a apresentação 
da Virgem ao templo e a visitação dos pastores, em escala crescente. A ligação 
do retábulo com o corpo da igreja é realizada com um vão, onde possui um corte 
ao pé do mesmo com a presença de um maquinário seguido pela imagem da 
santa. Além deste “rasgo”, há seis painéis talhados na estrutura representando as 
Virtudes. A distribuição dessas imagens percorrem ao longo das paredes laterais 
da Igreja, com obras realizadas também por Fernão Gomes, onde alguns termos 
bíblicos são retratados, como a vida de Jesus Cristo, os Apóstolos, imagens da Vir-
gem Maria e figuras atribuídas ao próprio milagre da igreja. O túmulo da infanta D. 
Maria está localizado na capela-mor, ao lado do Evangelho, e possui abaixo uma 
pequena fonte circular.

Do antigo convento, subsiste o primeiro piso da fachada alongada, com vinte e seis 
janelas gradeadas, das quais, três se encontram integradas num corpo saliente de 
cantaria, e um pórtico igualmente emoldurado em cantaria. Com a extinção das 
ordens religiosas, em 1834, o convento passou para a posse do Estado, sendo 
transformado em quartel de Cavalaria. Atualmente é gerido pela Associação dos 
Antigos Alunos do Colégio Militar.

3. O NÚCLEO GERMINAL DE PAÇO DO LUMIAR, 
MARANHÃO E O LARGO DE NOSSA SENHORA DA LUZ
O município de Paço do Lumiar, Maranhão, tem suas primeiras citações embri-
onárias determinadas ao longo do início do século XVII, período em que as tropas 
portuguesas lideradas pelo capitão Mathias de Albuquerque expulsaram os povos 
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nativos - os índios tupinambás - que habitavam a região, após longas batalhas ter-
ritoriais travadas até então com os franceses, pois estes possuíam como objetivo 
inserir o projeto da França Equinocial na região da ilha de Upaon-Açu.

Impossível desconectar os aspectos religiosos, em especial, da tradição católi-
ca, da conformação territorial do núcleo germinal de Paço do Lumiar. Existe um 
repertório morfológico que claramente remete às primeiras expressões das ocu-
pações citadinas do período. Nesse sentido, o presente capítulo pretende explorar 
a natureza histórica da consolidação deste núcleo, e suas referências quanto 
ao processo evolutivo da cidade. O pensamento se desenrola a partir da com-
preensão do significado e representatividade da unidade arquitetônica religiosa 
como marco fundamentador para o desenho do território.

Vista parcial do Largo da Luz, com ênfase na Igreja de Nossa Senhora da Luz. 

Foto: Acervo do grupo. (2017)

 

Vista do Largo de Nossa Senhora da Luz, com ênfase na área central e vizinhança. 

Foto: Acervo do grupo. (2017)

4. ESPAÇOS RELIGIOSOS
Os espaços religiosos caracterizam-se pela sua forte simbologia, uma vez que o 
ambiente abrange o elemento da fé. Deste modo, faz-se necessário compreender 
e preparar o espaço para os vários rituais e manifestações ali praticados. 

No Brasil, nota-se uma forte presença da igreja católica como fomentadora desses 
espaços, uma vez que, historicamente, as praças públicas tendiam a ser vincu-
ladas às igrejas e paróquias da comunidade, promovendo uma forte relação de 
associação e marco referencial arquitetônico e urbano. Dentre os inúmeros rituais 
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realizados, pode-se destacar as procissões como um dos mais significativos na 
capacidade de unir a comunidade em torno de um ideal.

4.1 ESPAÇOS RELIGIOSOS DE NATUREZA SIMILAR À DA 
IGREJA-MATRIZ DE PAÇO DO LUMIAR
A experiência religiosa proporciona um envolvimento emocional e ganha força em 
relações desenvolvidas por meios de princípios de coletividade. Por esse motivo, 
espaços religiosos acabam adquirindo a função de geradores de vivência urbana 
dentro de uma comunidade, propondo assim interações sociais através da fé, in-
dependente da pluralidade de crenças. 

Abaixo, foram relacionados três igrejas que guardam semelhanças com a Igre-
ja-Matriz de Paço do Lumiar:

1. Igreja de Nossa Senhora das Candeias (Jaguaribe, Ceará): aloja ao seu redor a 
grandiosidade de um evento religioso simbólico para a cultura do município, 
funcionando como marco cultural, de caráter efêmero, porém de relevância 
para o calendário da cidade.

2. Lourdes (França): é uma comuna situada na região de Pirenéus (cordilheira 
no sudoeste da Europa), sendo uma das maiores sedes de peregrinação do 
mundo católico. A cidade ficou conhecida devido a um relato o qual diz que 
três garotas recolhiam lenha e, ao voltar pra casa, viram em uma gruta uma 
mulher de branco com uma faixa azul na cintura, cujo os fiéis relacionaram à 
imagem da Virgem Maria. O santuário de Lourdes é composto pela gruta da 
aparição (como ficou conhecida), e o complexo de mais três igrejas: a primeira 
construída em cima da gruta, alguns anos após o acontecido; a segunda tra-
balhada com belos mosaicos e a terceira abriga cerca de até 25 mil pessoas 
com seu formato que remete à uma arca (COMPERE, 2016). Todos os dias, nos 
meses de abril a outubro, ocorrem procissões que reúnem centenas de fiéis, 
possuindo como ponto final a praça central do santuário.

3. Igreja de São José de Ribamar: município localizado no estado do Maranhão - 
um dos santuários mais importantes do Norte-Nordeste - foi colonizado por 
missionários e era, originalmente, aldeia dos índios Grandes ou Gamelas, que 
ficava localizada nas terras dos religiosos da Companhia de Jesus, doadas por 
datas e sesmarias pelo governador do Maranhão Francisco Coelho de Car-
valho, em 1627. As terras de São José de Ribamar foram as primeiras que no 
Maranhão tiveram vice-província da Companhia de Jesus (MARQUES p. 35). 
O município é sede do festejo de São José de Ribamar que acontece durante 
10 dias todos os anos, atraindo grande parte da população ribamarense e 
também de municípios próximos. O evento é finalizado com uma procissão 
que toma conta das ruas da cidade, onde os fiéis fazem orações, pedidos e 
agradecimentos ao padroeiro.         

Igreja de Lourdes, França. Foto: Acervo do grupo. 

5.PROCISSÕES 
O termo “procissão” equivale a manifestação pública, mais ou menos solene, 
destinada a pedir, agradecer, louvar ou redimir os pecados, consagrada a Deus 
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mediante Jesus Cristo ou por intercessão de Maria ou dos Santos, segundo o 
Dicionário de História Religiosa de Portugal (2000). Para os fiéis, consolida o 
significado de pertencimento à igreja (Souza, 2013), o que leva a uma percepção 
de identidade por parte da comunidade envolvida.

Lorenzetto (2017) afirma que, no Brasil, as procissões tiveram início na Bahia, no 
Colégio dos Meninos de Jesus. O padre responsável pelos meninos solicitou de 
Lisboa o envio de instrumentos musicais alegando a influência da música na ação 
dos missionários em suas investidas pelos sertões. Os alunos do colégio contavam 
com eventuais festas, como “tirar o santo” – realização de um sorteio para escol-
her um nome de santo destinado a representar o patrono das turmas. Nela, os 
alunos colaboraram com as “danças e invenções à maneira de Portugal”.

Um dos maiores eventos religiosos do mundo, O Círio de Nazaré, acontece no 
Brasil. A manifestação religiosa em devoção a Nossa Senhora de Nazaré acontece 
em Belém, capital do Pará e agrupa cerca de dois milhões de pessoas em todos os 
cultos e procissões. 

6. VITALIDADE URBANA
As diretrizes determinantes para o estabelecimento de um recorte territorial den-
tro da perspectiva da vitalidade devem ser pontuadas a partir de diferentes per-
spectivas, ou seja, representam um conjunto de fatores, que, em harmonia, geram 
movimento, onde as pessoas fazem uso dos espaços públicos, trazendo vida às 
ruas, praças e parques. Quando as pessoas caminham na rua, interagem com os 
ambientes, conversam, contemplam a paisagem,elas são entes interativos. Um lu-
gar que possui vitalidade permite essas trocas de modo eficiente e potencializa o 
desenvolvimento do senso de comunidade.

Vale ressaltar que a vitalidade abrange, também, as atividades socioeconômicas, 
de tal forma que as trocas abrangem não somente algo formal, mas também in-
formal. Quando o poder público monta um palco para um apresentação cultural, 

promove a vitalidade de modo formal, ainda que de natureza efêmera. Quando 
um artista, por espontânea vontade, inicia uma apresentação em meio a uma 
praça, ele o faz de modo informal, promovendo a vitalidade urbana, ainda que 
também seja um evento de caráter efêmero.

Como fatores determinantes para a vitalidade, é possível salientar dois como de-
cisivos, sendo eles a diversidade de usos e a densidade de pessoas. Como ressalta 
(Jacobs, 2000, p. 32), o “[...] problema da insegurança não pode ser solucionado 
por meio da dispersão das pessoas, trocando as características das cidades pelas 
características dos subúrbios”. Não há como haver pessoas interagindo em um 
espaço público, com suficiente sensação de segurança, se ao redor dele não exist-
irem indivíduos morando, trabalhando ou vivendo. 

Ambientes de baixa densidade acabam por se tornarem um empecilho para a 
vitalidade urbana em sua plenitude, uma vez que demandam cada vez mais, pela 
incorporação de elementos e caracteres capazes de atrair as pessoas para aquele 
ambiente urbano. Nessa movimentação, temos a formação de um ambiente vivo, 
condição imprescindível para a vitalidade urbana. No entanto, este não é o único 
fator para garantir a vitalidade, afinal territórios de grande circulação não neces-
sariamente representam ambientes de permanência. 

Nesse contexto, entra o segundo fator: a diversidade de usos. Diferentes usos 
dos imóveis propiciam diferentes comportamentos humanos e maior uso do es-
paço, o que traz riqueza para as ruas é a diversidade, propiciada pela presença de 
comércio, moradias e outras edificações que funcionem como pólos de atração. 
Nesse sentido, a rua deve ser compreendida como um ambiente vivencial , uma 
vez que “se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá in-
teressante; se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona” (Jacobs, 
2010, p. 29).

A percepção do grau de vitalidade de uma rua passa pela análise de três quesitos 
distintos, mas igualmente importantes: I. A nitidez na separação entre o espaço 
público e o espaço privado; II. A existência dos “olhos da rua”, o olhar daqueles 
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que podemos chamar de proprietários naturais da rua. Os edifícios de uma rua 
preparada para receber o público estimula a segurança de todos os usuários; III. 
A calçada deve funcionar como um ambiente vivencial onde os usuários possam 
transitar ininterruptamente, também para aumentar o número de olhos atentos. 
“O principal atributo de um distrito urbano próspero é que as pessoas se sintam 
seguras e protegidas  na rua em meio a tantos desconhecidos. Não devem se sen-
tir ameaçadas por eles de antemão” (Jacobs, 2010, p. 30).

 7. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 
UNIVERSAL

7.1 MOBILIDADE URBANA
A questão da mobilidade urbana se insere na presente discussão na medida em 
que se percebe um deslocamento massivo de pessoas e atividades para bairros 
não-centrais à sede municipal, mas que no entanto, representam pólos econômi-
cos dentro do contexto metropolitano. Esse deslocamento, dada a intensidade, 
compromete boa parte dos usos ainda presentes no município-sede.

Um grande número de pessoas se deslocam diariamente nas cidades da rede 
metropolitana ludovicense, em especial nos bairros vizinhos ao Paço, tais como o 
Maiobão, seu centro político-econômico. Dessa forma, os problemas referentes à 
mobilidade urbana precisam ser considerados de grande relevância na perspecti-
va de um ambiente urbano funcional. 

De acordo com a Cartilha Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades (2005), a 
mobilidade urbana se caracteriza como a forma utilizada para a locomoção dos 
cidadãos dentro do perímetro das cidades, sejam elas atividades de estudo, tra-
balho, lazer e outras, assim, devendo ser provida de maneira segura e satisfatória 
pelos órgãos da gestão municipal.

Engarrafamentos, superlotação dos meios de transporte coletivo, não incentivo 
dos modos de transporte a pé e de bicicleta, poluição atmosférica, sensação de in-
segurança, aliados à valorização dos meios de transporte automotivos, principal-
mente os individuais, intensificaram as adversidades enfrentadas por grande par-
te da população local, exibindo um cenário caótico, de proporções variáveis e de 
difícil solução. Essa crise se dá, principalmente, por fatores como: I. Inadequação 
dos meios de transporte frente às questões de infraestrutura; II. Tempos elevados 
de deslocamento; III. A morfologia desconexa da cidade, na qual os centros se en-
contram distantes das periferias e, principalmente, a intermodalidade deficiente. 
Nesse quesito, não há incentivos para a viabilização de modos de transporte alter-
nativos, causando danos não apenas à cidade, como também, à população no que 
se refere aos acidentes de trânsito e à saúde pública.

Assim, a promoção da mobilidade urbana se torna muito mais relevante que 
apenas os deslocamentos da população na cidade, assim como a valorização do 
planejamento do traçado urbano. Faz-se necessária uma readequação do plano 
de mobilidade dentro da cidade, transformando-a e adequando-a para as pes-
soas com ambientes voltados para a caminhabilidade de forma segura, eficiente e 
acessível, sem esquecer da promoção da conexão entre os diferentes pólos atrati-
vos e potencialmente atrativos, em especial, a sede municipal de Paço do Lumiar.

7.1.1 ELEMENTOS PARA UMA ADEQUADA MOBILIDADE 
URBANA
Pensar no nível de adequação dos elementos compositivos para a mobilidade 
urbana implica pensar a cidade, acima de tudo, a partir de seus entes represen-
tativos e mais frágeis: os seres humanos. Não é possível imaginar um contexto 
urbano  de vitalidade plena (uma ideia que guarda em si certa utopia, embora não 
seja possível), sem que pensemos em mudanças basilares com relação aos com-
portamentos e as dinâmicas que são impostas ao território urbano.
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Para isso, é de fundamental importância a criação e o incentivo de novos modos 
de transporte, sendo antecipados pelo repensar da hierarquia e logística do traça-
do urbano. Isto porque, a simples inserção de ciclovias ou ciclofaixas não resolve 
o posicionamento do pedestre na hierarquia de trânsito.

Um dos fatores mais significativos para a promoção da vitalidade urbana se ba-
seiam nas calçadas humanizadas, que são os elementos urbanos que estão per-
dendo seu espaço e importância nas urbes. Dessa forma, os estacionamentos nas 
calçadas, a falta de manutenção, segurança e arborização prejudicam as vivências 
urbanas, aliados ao crescimento desordenado da cidade, fazendo-se necessário o 
restabelecimento das conexões urbanas e a promoção de um equilíbrio na oferta 
de equipamentos urbanos.

7.2 ACESSIBILIDADE
No universo da mobilidade urbana já ocorrem as dificuldades nos deslocamentos 
realizados dentro das cidades, paralelo a isso existe uma parcela significativa da 
população com uma mobilidade reduzida. Dentro desse grupo, encontram-se as 
pessoas com deficiência, idosos, gestantes, crianças, dentre outros que necessi-
tam de um cuidado maior, em acordo com as leis vigentes, que proporcionem o 
direito de locomoção das mesmas.

Dessa forma, além dos investimentos em uma boa infraestrutura de calçadas, 
transporte coletivo, sinalização e segurança deve haver uma maior sensibilidade 
para as cidades alcançarem a mobilidade e acessibilidade de maneira universal. 
Com isso, calçadas com acesso e boas condições, semáforos com sinais sonoros, 
ônibus adaptados a cadeiras de rodas, estacionamentos preferenciais, são algu-
mas medidas que ajudarão a se alcançar esse objetivo.

8. METODOLOGIA DE ANÁLISE DA ÁREA
Para melhor compreensão das problemáticas e potencialidades, produção do 
diagnóstico e proposições para a revitalização do Largo de Nossa Senhora da 
Luz faz-se necessária uma profunda análise da área que abranja os diversos 
aspectos que influenciam na vitalidade urbana do local.

Primeiramente, estudou-se o contexto atual do local, com base em fatores ob-
servados in loco e entrevista com moradores e trabalhadores nas adjacências do 
Largo. O local de estudo atualmente se caracteriza pela perda de sua importân-
cia como equipamento urbano por diversos fatores, sendo o mais destacado a 
transferência de grande parcela dos órgãos públicos daquela área para o distrito 
do Maiobão - localizado em torno de 9 km do Largo da Luz. A partir daí, segundo 
entrevistados no local, houve o declínio de ocupação da área do Largo, o que fez 
com que a região sofresse esse processo de desgaste, com a desqualificação do 
espaço e dispersão populacional. 

Concomitante a esse processo, também, observou-se por meio de visita técnica e 
observação georreferenciada que condomínios multifamiliares de menor padrão 
de renda, murados e sem qualquer relação com a rua, têm sido edificados nas 
redondezas, aproveitando-se dos menores preços dos terrenos presentes. Entre-
tanto, como o movimento pendular no sentido Paço do Lumiar - São Luís é con-
stante no município devido às questões de trabalho, estudos e outros serviços de 
infraestrutura e lazer, esses moradores não fazem uso regular do Largo da Igreja 
da Luz. Isso influencia negativamente no uso do local, pois os moradores termi-
nam não constituindo qualquer relação de urbanidade e afetividade com ele. As-
sim, mesmo contando com elementos de substancial valor religioso, econômico, e 
social, o Largo da Luz não é explorado em todo o seu potencial. 

Como consequência, o Largo da Luz atualmente apresenta-se como um espaço 
livre público que, mesmo com toda sua vocação simbólica para ser um impor-
tante centro referencial para o município, continua a míngua. Somando-se com 
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a infraestrutura debilitada e outros problemas que serão apresentados no diag-
nóstico desta pesquisa, o Largo acaba por ser subutilizado, relegado ao uso ex-
tremamente pontual, e visto como um espaço valorizado majoritariamente como 
estacionamento. 

Em seguida, sob orientação da professora orientadora, decidiu-se usar a met-
odologia de estudo da área a partir da produção de matrizes temåticas. Essa 
metodologia permite analisar o objeto de estudo sob diversos aspectos ur-
banísticos, visando gerar tanto dados qualitativos quanto quantitativos os quais 
servirão de base o para  diagnóstico e propostas finais da pesquisa. O difer-
encial desse método de análise é que os dados qualitativos e quantitativos le-
vantados serão convertidos em forma gráfica, isto é, em mapas temáticos - ou 
matrizes temáticas -, cada um destes segundo seu específico objetivo de estu-
do. Feitas as matrizes, segue-se a gradativa e literal sobreposição das mesmas. 
Essa etapa é a mais analítica e ponto chave de toda pesquisa, pois as sucessi-
vas sobreposições dos dados torna mais produtiva a interpretação das particu-
laridades e inter-relações dos componentes pertencentes ao objeto de estudo. 
Isso possibilita a confirmação (ou não) de hipóteses levantadas antes dessa fase 
da pesquisa, a compreensão das situações levantadas in loco, e a visualização 
das potencialidades e fragilidades da área para efeitos de estudo variados. 
 
A fase em que se encontra a presente investigação remete à produção das matriz-
es temáticas para posterior análise e produção de diagnóstico. Seguem portanto, 
a numeração das matrizes em desenvolvimento no LABHAB + Inovação: I. Fluxo 
Viário; II. Uso e Tipologia das Edificações; III. Concentração e Fluxo de Pessoas; IV. 
Espaços Livres e Edificados; V. Fachadas Ativas e Inativas; VI. Hierarquia Viária; VII. 
Linhas de Ônibus; VIII. Segurança; IX. Ventilação e Vegetação; X. Sensação Térmica. 
E a partir da matriz base, seguiu-se a leitura das dinâmicas urbanas impostas ao 
território analisado.
  

Matriz base do trabalho - redesenho da área de estudo feita através de imagens de satélite.  

Fonte: Acervo do grupo. 2018.

9. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Como uma investigação em processo de construção, os dados até então eviden-
ciados dizem respeito ao presente momento da pesquisa, não querendo expres-
sar que o assunto esteja encerrado ou que todas as afirmações aqui presentes 
sejam validadas ao final do processo, tratando-se tão somente do posicionamento  
do atual estágio. 

Ressalta-se  a grande abrangência do estudo, uma vez que engloba o núcleo ger-
minal de um município que entrou em processo de abandono no que tange seus 
usos, com uma maciça migração do núcleo original para outros bairros vizinhos, 
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onde se tem uma condição de economia mais ativa, e oportunamente uma movi-
mentação e vitalidade maior. 

Destaca-se no núcleo germinal, como alguns dos seus principais aspectos  a pre-
sença de uma igreja portadora de valiosa importância histórica. Do ponto de vis-
ta morfológico, todo o traçado da cidade nasce a partir do núcleo mencionado, 
expandindo-se. Portanto, não há como ser desprezado a figura histórica do sítio. 
Presente também a forte vinculação com as manifestações religiosas, ainda man-
tidas, apesar de um modo mais tímido. 

A configuração da praça tem grande potencial para maior incorporação do uso 
religioso, reinterpretando-o, de modo a acomodá-lo mais eficientemente, desta-
cando-o como função principal, com áreas propícias e preparadas para absorver 
as manifestações culturais de modo eficaz. Embora inúmeras reformas tenham 
sido realizadas nas últimas décadas, estas  distanciaram o sítio de sua propos-
ta original, ao invés de reforçá-lhe os usos. A necessidade de recomposição dos 
aspectos originais se faz presente, para que se tenha ressignificação clara para a 
área analisada. 

A presença ostensiva dos veículos merece ser salientada, por atrapalhar a visu-
alização dos elementos ali presentes, e, por conseguinte, de toda a paisagem ar-
quitetônica, comprometendo-a. Esse ponto precisa ser resolvido. 

Inicialmente, fica clara a necessidade da incorporação de uma rotina de eventos 
religiosos a serem promovidos nessa plataforma, exigindo uma intensificação no 
processo de incorporar funções que possuam relação  com o pedestrianismo, ati-
tude que atualmente inexiste no município. Pelos contatos preliminares com os 
entes municipais, a administração sequer pensou em ações de valorização do pe-
destre.

Na atual fase do processo, fica nítida a demanda de promover a reconexão, não  
pelo  simples meio de reconectar um núcleo germinal às áreas que estão economi-
camente ativas, mas sim fomentar uma integração entre essas diferentes áreas, 

que hoje estão ativas, mas não tem um planejamento que articule a plena mobi-
lidade das pessoas. Na realidade, existe um processo de inchaço nessas comuni-
dades vizinhas, de modo altamente descontrolado pela falta de gestão, sem um 
planejamento claro a esse respeito. 

A ideia de reconexão e de atribuição de usos complementares, preliminarmente, 
ficará restrita ao núcleo germinal, mas o propósito é abranger o município como 
um todo em um atitude de reposicionamento da sua maneira nesse crescimento.

Tal apuração permitirá  englobar o município, que é relativamente pequeno, mas 
muito importante, por fazer parte da região metropolitana do estado do Maran-
hão. Ele precisa ser recomposto. Seu aspecto urbano deve ser repensado, tanto 
no circuito religioso, como também na recomposição das conexões a partir da 
revisão do traçado, do estudo da morfologia atual e  com a incorporação de usos 
complementares que reforcem o aspecto da vitalidade no objeto de pesquisa. 
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RESUMO
A Igreja Imaculada Conceição, edificação tema deste trabalho, localiza-se na pequena 
cidade de Teixeira Soares, interior do estado do Paraná, a 119 quilômetros da capital 
Curitiba. Construída por volta de 1919, teve a comunidade local como coautora 
no processo de arrecadação de verbas para sua construção, na própria execução 
do edifício, assim como, posteriormente, na defesa da perpetuação do patrimônio 
histórico. Dessa forma, este artigo visa investigar a participação da comunidade 
de Teixeira Soares como agente identitário na construção histórica da edificação, 
principalmente no que concerne ao processo de tombamento do edifício. Com o 
decorrer da pesquisa observou-se a necessidade de discorrer sobre a importância do 
Patrimônio Histórico como forma de revelar e preservar a identidade da cultura e a 
história de uma comunidade, destacando a edificação da Igreja Imaculada Conceição 
como um espaço de encontro e transformação cultural. Nesse contexto, o artigo 
ponderará sobre a história e dados geográficos do município de Teixeira Soares, 
sobre o contexto em que a Igreja Imaculada Conceição foi edificada, nos múltiplos 
usos e significados que o edifício assume para a comunidade nos seus quase cem 
anos de existência, e, finalmente, sobre o episódio que abrange o tombamento da 
edificação. Busca-se por meio desse trabalho enfatizar o valor de um Patrimônio 
Histórico, não somente para impedir a derrubada de um edifício de importância para 
uma sociedade, como no caso, mas também como um meio que valoriza a história 
e cultura dessa região. Para realização desse artigo, buscou-se aporte teórico de 
autores como Braga, Lemos, Lima e Tomaz como principal fonte de conhecimento, 
bem como entrevista com os moradores locais de Teixeira Soares e com o historiador 
Aimoré Índio do Brasil Arantes.

Palavras-chave: Patrimônio Histórico; Igreja Imaculada Conceição; Arquitetura em 
Teixeira Soares.
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1.  Introdução
Desde os primeiros passos da humanidade, percebe-se que a história está dire-
tamente relacionada com à memória. Narrativas são traçadas a partir de lem-
branças vividas ou ouvidas, e as informações são repassadas como sendo o que 
‐de fato ocorreu‐, como destaca Lima (s/d, p. 1), ao expor que ‐essa lembrança 
está alojada na memória. Então, para se contar uma história, buscamos em nossa 
memória, lembranças correspondentes ao que nos interessa. Por muito tempo 
assim se construiu a história”.

De acordo com Nora (1984) citado por Dosse (2003, p. 282-283), a partir de suas 
considerações em relação a oposição dos conceitos de história e memória, discuti 
as incongruências da memória ao expor que: 

 [...] A memória é a vida, sempre levada por grupos vivos e, nesse 
sentido, ela está em evolução permanente, aberta à dialética da 
lembrança e da amnésia, inconsciente de suas sucessivas deformações, 
vulneráveis a todas as utilizações e manipulações, suscetíveis de 
longas latências e súbitas revitalizações. A história é um fenômeno 
sempre atual, um vínculo vivido no presente eterno; a história, uma 
representação do passado. Por ser efetiva e mágica, a memória só se 
contenta com detalhes que a confortam: ela se alimenta de lembranças 
opacas, globais, ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a 
todas as transferências, censuras, telas ou projeções. (NORA, 1984 apud 
DOSSE, 2003, p. 282-283)

Ainda em relação à história e memória, especificamente dos espaços que pos-
suem algum tipo de relevância histórica, Tomaz (2010, p. 2) afirma que lugares são 
capazes de ativar lembranças. Lembranças estas que podem instigar sentimentos 
e sensações passíveis de reconstituir vivências passadas que fundamentam e ex-
plicam a realidade atual. Nesse sentido é possível afirmar que lugares, bem como 
as edificações e monumentos que o compõem, possibilitam rememorar o estilo 
de vida daqueles que os habitaram no passado. Indicando que ‐cada edificação, 

portanto, carrega em si não apenas o material de que é composto, mas toda uma 
gama de significados e vivências ali experimentados”. (TOMAZ, 2010, p. 2)

Considerando a importância da edificação para recordação de momentos, a par-
tir de sentimentos e sensação provocados pelas lembranças, Tomaz (2010, p. 4) 
ainda disserta sobre a necessidade de proteção de um bem patrimonial, como 
forma de preservar a memória. O autor enfatiza que ‐não é possível preservar a 
memória de um povo sem, ao mesmo tempo, preservar os espaços por ele utiliza-
dos e as manifestações quotidianas de seu viver‐. Destaca ainda que: 

A conservação de bens patrimoniais deve ter por objeto edificações que 
tenham um significado coletivo para determinada comunidade, pois 
se perpetua a memória de uma sociedade preservando-se os espaços 
utilizados por ela na construção de sua história. (TOMAZ, 2010 p. 5)

Diehl (2002) citado por John (2012, p. 322), destaca o desgaste da memória con-
forme o passar do tempo, denominando esse processo como ‐corrosão tempo-
ral‐ da memória. Essa ‐vai perdendo força, capacidade explicativa, capacidade 
de informar, tornar-se transparente, sem pontos de referência substantiva para 
manter suas funções‐. Assim, o autor enfatiza a importância da memória se tor-
nar ‐uma fonte histórica ou ainda que seja transformada em Patrimônio Histórico 
Cultural da coletividade‐. 

De acordo com Lima (s/d, p. 3), com o intuito de ‐lembrar, rememorar algo, ou 
comemorações de fatos ou pessoas, ritos, sacrifícios ou crenças‐, os homens cri-
aram monumentos. Esses monumentos trouxeram, e ainda trazem, homenagens 
a algo ou alguém. Atualmente, a definição desse termo está interligada à socie-
dade, principalmente em relação à função de utilidade para a determinada comu-
nidade. (LIMA, s/d, p. 3-4)

Jacques Le Goff (1985 apud TOMAZ, 2010, p. 6) define que o monumento “é um 
sinal do passado. Atendendo suas origens filosóficas, o monumento é tudo aquilo 
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que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escri-
tos”. 

Além de englobar monumentos públicos, patrimônio histórico corresponde aos 
bens imóveis e edifícios, bem como aos valores simbólicos representados por ess-
es bens. Sapiezinkas (2008, p. 69) afirma que ‐os valores e características culturais 
de um povo seriam então socialmente compartilhados e simbolicamente projeta-
dos sobre a propriedade coletiva, seu patrimônio‐. 

Convém aqui destacar, que o termo ‐Patrimônio Histórico‐ surgiu no final do sé-
culo XIX, época em que a Europa se encontrava envolta em uma série de trans-
formações ideológicas, econômicas, religiosas e político-sociais, em consequência 
tanto da Revolução Industrial quanto da Revolução Francesa. Para Lima (s/d, p. 
6), esse termo corresponde as   “memórias coletivas e individuais de uma socie-
dade, através de suas mentalidades, suas continuidades, e é o estudo da História, 
o conhecimento histórico que dará crédito, o passaporte necessário para a consol-
idação dessa relação memória e patrimônio com a história”. (LIMA, s/d, p. 6)

Dessa forma, entende-se que a concepção de ‘Patrimônio Histórico’ abrange um 
dos segmentos do Patrimônio Cultural de uma nação ou povo. Em relação às con-
siderações do professor francês Hugues de Varine-Boham, responsável por fazer 
as pessoas compreendam ‘Patrimônio Cultural’ como um termo mais abrangente, 
esse conceito pode ser dividido em três categorias: recursos naturais, elementos 
não tangíveis (conhecimento, técnicas e saber) e artefatos (englobando toda sorte 
de coisas, objetos e construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber 
fazer). (LEMOS, 2006, p. 7-10)

Já de acordo com Braga (2003, p. 2), patrimônio cultural corresponde a tudo aquilo 
que sendo objeto, construção ou ambiente, “a sociedade lhe atribua um valor es-
pecial, estético, artístico, documental, ecológico, histórico, científico, social ou es-
piritual e que constitua um patrimônio cultural essencial a transmitir às gerações 
futuras” 

Patrimônio Cultural é discutido também por Martins (2011 apud Rodrigues, s/d, 
p. 4), que considera ‐o conjunto de bens, materiais e imateriais, que são con-
siderados de interesse coletivo, suficientemente relevantes para a perpetuação 
no tempo‐. Assim, o autor destaca a relação do patrimônio com o passado, já 
que possui como função ‐(re)memorar acontecimentos mais importantes; daí a 
relação com o conceito de memória social. A memória social legitima a identidade 
de um grupo, recorrendo, para isso, do patrimônio‐.

Além desse conceito, Rodrigues (s/d, p.4) cita também Choay (1992):

O patrimônio expressa a identidade histórica e vivências de um povo. 
O Patrimônio contribui para manter e preservar a identidade de uma 
nação, daí o conceito de identidade nacional, de um grupo étnico, 
comunidade religiosa, tribo, clã, família. É a herança cultural do 
passado, vivida no presente, que será transmitida às gerações futuras. 
É o conjunto de símbolos sacralizados, no sentido religioso e ideológico, 
que um grupo, normalmente a elite, política, científica, econômica e 
religiosa, decide preservar como patrimônio coletivo. (CHOAY, 1992, 
apud Rodrigues, s/d, p.4)

Pelas definições de Assunção (2003 apud John, 2012, p. 329), ‐o patrimônio cultur-
al constitui uma herança histórica, deixada pelas gerações anteriores, que cabe a 
todos preservar para que seja transmitida às gerações vindouras‐. Tomaz (2010, 
p. 3) ressalta que ‐o estudo do patrimônio cultural promove a valorização e con-
sagração daquilo que é comum a determinado grupo social no tempo e espaço‐. 
Sendo assim, é necessário destacar que o processo de tombamento é importante 
não somente para proteção do patrimônio cultural, mas também para preser-
vação de sua identidade cultural e histórica, bem como da sociedade em que está 
inserido. 

Tendo em vista tantas vozes, tantos discursos, ressalta-se que a questão da 
preservação não se limita apenas a ideia de se manter a integridade de um ed-
ifício. Corresponde também à preservação da identidade de um determinado gru-
po social. É fundamental compreender que as edificações são parte da memória 
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coletiva, servindo assim como registros históricos de seus usuários tanto quanto a 
documentação escrita. Parafraseando Sandra Ramalho (2009), “Imagem também 
se lê”, e as edificações e monumentos correspondem às imagens das cidades, con-
sequentemente, das pessoas que as habitam. Nesse sentido, vale sempre lembrar 
que lugares e espaços arquitetônicos são feitos por pessoas para humanos, da 
mesma forma, assim como é obrigação do humano zelar e proteger esse patrimô-
nio. 

2.  PROCESSO DE TOMBAMENTO
O registro de um patrimônio em documentos específicos é chamado de ‘tomba-
mento’, e esse termo tem origem em Portugal. A definição dessa palavra relacio-
na-se com o registro de algo valioso para uma sociedade, com o objetivo de prote-
gê-lo por determinada legislação específica. (PARANÁ, 2018)

Segundo a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná: 

Atualmente, o tombamento é um ato administrativo realizado pelo 
poder público (SEEC/CPC) com o objetivo de preservar, através da 
aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e 
ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos 
ou descaracterizados. (PARANÀ, 2018)

Assim, o tombamento possibilita o registro do bem não apenas como uma edifi-
cação, mas também da preservação da memória, já que proíbe a destruição e a 
descaracterização do imóvel. Em relação à função social proveniente da preser-
vação do patrimônio Milet (1988, apud Fonseca, 1997, p. 54) afirma que:

[...] a efetivação da preservação dos bens culturais só se encontra 
socialmente definida, ou seja, só aparece como fator social, quando 
o Estado assume a sua proteção e, através da ordenação jurídica, os 
institui e delimita oficialmente enquanto bem cultural, regulamentando 
o seu uso, a finalidade e o caráter desses bens dentro de leis específicas 

de propriedade, zoneamento, uso e ocupação do solo. (MILET, 1988, 
apud Fonseca, 1997, p. 54)

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná (2018), 

O tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse 
cultural/ambiental em várias escalas interativas como a de um 
município, de um estado, de uma nação ou de interesse mundial [...]. 
Somente é aplicado a bens de interesse para a preservação da memória 
e referenciais coletivos, não sendo possível utilizá-lo como instrumento 
de preservação de bens que sejam apenas de interesse individual. 
(PARANÀ, 2018)

Embora o tombamento não permita a destruição e descaracterização do bem, 
sua propriedade não é alterada, ou seja, não é necessário que ocorra a desap-
ropriação do edifício, por exemplo. O documento também possibilita a venda, 
aluguel ou herança desse bem, desde que suas características sejam mantidas. 
(PARANÁ, 2018)

A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná ressalta que ‐o tombamento é uma 
das iniciativas possíveis de serem tomadas para a preservação dos bens culturais/
ambientais‐. A Constituição Federal, no Artigo 216, estabelece que ‐é função da 
União, do Estado e dos Municípios, com o apoio da comunidade, preservar os 
bens culturais e naturais brasileiros‐. 

Qualquer cidadão pode fazer o requerimento da abertura do processo de tomba-
mento, até mesmo por meio de abaixo assinado. É necessário que seja especifica-
do informações sobre o bem, como localização e dimensões, e a justificativa pelo 
qual está sendo solicitado o tombamento, bem como documentos que provem 
seu valor social (PARANÁ, 2018). 

Segundo Murguia e Yassuda (2007, p. 71), ‐uma das formas de se avaliar e se de-
cidir pelo tombamento de um bem cultural é a atribuição de valores‐. Em relação 
a esses valores:
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Atualmente, pode-se dizer que o valor histórico ainda é de grande 
relevância como atributo para a preservação. Porém, o valor artístico, 
que antes estava em último lugar, hoje é visto com destaque entre os 
atributos de preservação. (MURGUIA E YASSUDA, 2007, p. 71)

O pedido do tombamento é oficializado na Secretaria de Estado da Cultura, e en-
caminhado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico (PARANÁ, 2018).

Cunha (1992 apud Murguia e Yassuda, 2007, p.68-69), enfatiza a preocupação da 
sociedade em reconhecer esses bens tombados, pois, para o autor, a ação de 
preservação patrimonial é relacionada geralmente às atividades acadêmicas. As-
sim, torna-se evidente a necessidade dos cidadãos reconhecer e se identificar com 
o bem tombado.

A importância do tombamento é apresentada pela Secretaria de Estado da Cultura 
do Paraná (2018), já que: 

A proteção do patrimônio ambiental urbano está diretamente vinculada 
à melhoria da qualidade de vida da população, pois a preservação 
da memória, dos referenciais culturais, é uma demanda social 
tão importante quanto qualquer outra a ser atendida pelo serviço 
público. [...] Preservação e revitalização de áreas são ações que se 
complementam e, juntas, podem valorizar conjuntos de bens que se 
encontrem ameaçados ou deteriorados interferindo na qualidade de 
vida de uma população. (PARANÁ, 2018)

Assim, ressalta-se a importância do Tombamento para a preservação de um 
bem, já que esse processo está diretamente relacionado com a preservação da 
memória, como a de um edifício histórico em uma comunidade.

3.  TEIXEIRA SOARES
De acordo com a Prefeitura Municipal de Teixeira Soares (s/d), a partir da segun-
da metade do século XIX, o território que atualmente é reconhecido por Teixeira 
Soares, ilustrado pela figura 1, foi colonizado por tropeiros que cruzavam a região 
através da ‘Estrada da Mata’, em direção a Ponta Grossa e outras regiões do sul 
do Paraná.

Figura 1 - Localização de Teixeira Soares no estado do Paraná

Fonte: IPARDES 

O paulista João Augusto, foi o primeiro morador, em 1890, seguido por João Ber-
nardes, Horácio Nunes e Joaquim Neves, em um momento no qual o município 
ainda era conhecido como Boa Vista. Estes moradores foram importantes para o 
povoamento e progresso da região, pois com a doação de parte de seus terrenos 
foi possível construir uma Estação Ferroviária. 

Inaugurada no dia 1.º de janeiro de 1900, com a colaboração do engenheiro Dou-
tor Andrade Pinto, a Estação Ferroviária possibilitava a conexão da Estrada de 
Ferro São Paulo - Rio Grande. A estação foi nomeada Teixeira Soares, em home-
nagem ao engenheiro paranaense Doutor João Teixeira Soares, e posteriormente, 
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em 1917, o município também passou a ser assim denominada. De acordo com 
Quaquio (2008), “o engenheiro Teixeira Soares era geralmente conhecido no Brasil 
por construir ferrovias referenciadas pela beleza e ousadia”. 

O município está localizado na Zona Fisiográfica de Irati, a 119 km de Curitiba e 
compreende uma área de 903 quilômetros quadrados. Segundo o Instituto Pa-
ranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES (2018, p. 12), com 
base nos dados do IBGE (2017), Teixeira Soares abriga apenas um pouco mais de 
onze mil habitantes, sendo que a maioria ainda está localizada na zona rural. Des-
de 1950, prevalece a população branca, católica apostólica romana e estrangeira.

Os principais ciclos econômicos desenvolvidos na região, a partir da Prefeitura 
Municipal de Teixeira Soares (2018), é o extrativismo madeireiro e da erva-mate 
(cultivado desde o início da colonização, dando como cognome do município “Cap-
ital da Erva-Mate”), seguido pela agricultura e pecuária. Atualmente, segundo o 
IBGE (2018), citado pelo IPARDES (2018, p. 6-7), a principal atividade econômica do 
município é a agricultura extensiva, principalmente da soja. 

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES 
(2018, p. 5), com referência ao SEEC-PR (2017), o único equipamento cultural do 
município é uma biblioteca. De acordo com habitantes da região, a população teix-
eirassoarense possui costumes tipicamente do interior, como o hábito de tomar 
chimarrão, e reunir toda a família para almoçar no domingo. 

4.  IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO
A Igreja Imaculada Conceição, ilustrada pela figura 2, localiza-se em frente da praça 
principal da pequena cidade de Teixeira Soares, na Rua Prefeito José Viana, princi-
pal via do município. Foi construída, de acordo com a Prefeitura Municipal de Teix-
eira Soares (2018), por volta de 1928, para substituir a primeira capela construída 
na cidade, já que não abrigava mais o volume de usuários que a frequentavam. 

Figura 2 – Igreja Imaculada Conceição, localizada na cidade de Teixeira Soares

Fonte: Lyra (2006, p. 429) 

Segundo Lyra (2006, p. 428), foi organizada uma comissão com o intuito de ar-
recadar fundos para a construção da igreja, resultando em um montante de 27 
contos de réis, quantia bastante significativa na época, o que propiciou iniciar a 
construção do novo edifício.

De acordo com a entrevista realizada com o historiador da Secretaria de Estado 
da Cultura do Paraná, Aimoré, e com a população teixeirassoarense, um grupo de 
moradores foi responsável pela sua construção, sendo necessário buscar pedras 
de Irati, cidade vizinha, considerando uma distância total de 40 quilômetros do 
município, numa época em que não existia automóveis e nem ruas pavimentadas. 
Esse trabalho de deslocamento até Teixeira Soares era efetuado aos domingos e 
feriados. 
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A construção teve apoio de toda a população teixeirassoarense, em especial, do 
antigo morador Germano Baumel, com a confecção do Arco das Sete Dores. A pin-
tura da Igreja foi realizada por um pintor espanhol, com aspectos do estilo barroco 
e neoclássico. O trabalho foi conduzido novamente com auxílio da população da 
cidade, que se prontificou a doar, além de corantes, gemas e claras de ovos utiliza-
dos na confecção das tintas. 

Em relação à arquitetura da Igreja, Lyra (2006, p. 428) apresenta: 

Implantada em um terreno elevado à frente da praça principal da 
cidade, a igreja tem sua presença realçada por uma escadaria com 
degraus de “pedra-ferro”, oriundos das pedreiras do Passo da Capoeira. 
A entrada principal disposta no centro da fachada é feita por porta 
de folhas duplas coroadas por bandeira de arco pleno e ladeada 
por janelas. À altura do coro, três óculos possibilitam ventilação no 
interior do templo. O frontispício tem como elemento mais destacado 
a torre sineira, ao centro, coroada por zimbório piramidal de forte 
inclinação. As linhas gerais da composição enquadram sua arquitetura 
como exemplar do ecletismo, reunindo no repertório formal adotado, 
elementos do neoclássico – pilastras completadas por arcos em 
semicírculo – com as proporções alteadas, características do neogótico. 
(LYRA, 2006, p. 428)

A matriz foi dedicada à padroeira da cidade, Nossa Senhora Imaculada Conceição, 
e foi Horácio Nunes, um dos primeiros habitantes da região, que doou a imagem 
em madeira da Santa. O dia da padroeira é comemorado no dia 08 de dezembro, 
com missa e promissão em homenagem a ela. 

Segundo o historiador Aimoré, o estopim inicial, que resultou no tombamento da 
edificação, foi ‐aceso‐ pelo padre atual da igreja ao proclamar a intenção de der-
rubar o templo, abandonando desta forma o trabalho e a história de toda uma 
comunidade, já que destruiria parte da história de Teixeira Soares, com o objetivo 
de construir um novo edifício no local. Uma das questões levantadas para que 

houvesse essa substituição, era que a estrutura apresentava mal estado de con-
servação, e que a edificação poderia desabar. 

Com a ameaça iminente contra a Igreja Imaculada Conceição, a Secretaria da Cul-
tura do Estado do Paraná interviu em março de 1999. Com o objetivo de proteger 
os bens culturais do Estado, foi solicitada uma vistoria para que fosse elaborado 
um laudo sobre a edificação. O procedimento foi baseado por levantamento fo-
tográfico (12 fotos no total), cujo foco era detectar problemas estruturais. 

O acompanhamento dessa vistoria, no dia 05 de março de 1999, foi liderado pelos 
servidores municipais: Eng. Carlos Alberto Sima, Sr. Enio Bogo, Sr. Paulo Meurer, 
Sr. Auri Scheider e o Presidente da Paróquia Social e Assistencial Vianney, Sr. João 
Acir Miranda.

O laudo, dirigido pelo engenheiro civil João Amilton Mendes, relata que pela ‘idade’ 
da construção e pela instalação de uma linha do trem a 30 metros de distância da 
edificação, foram detectados os seguintes problemas: deterioração da escadaria 
externa frontal, por falta de forma, além do comprimento do piso não estar ad-
equado às normas de acessibilidade, bem como falta de rampa de acesso; dani-
ficação na plataforma de coro; nas esquadrias (portas e janelas); nas paredes, já 
que existiam rachaduras na parede lateral direita e na parede dos fundos, bem 
como deslocamento dos revestimentos; nas plataformas da torre (duas); na es-
trutura de madeira do forro e na cobertura; no sistema de drenagem de águas 
pluviais; além de rachaduras na alvenaria em arco sobre o altar. 

Além de todos esses agravantes, a Igreja Imaculada Conceição ainda apresentava 
estado precário de pintura, limpeza e falta de reparos. 

Após o término do laudo, foram apresentadas as considerações finais que afirma-
vam, por meio das observações, que a edificação citada provocava uma aparência 
precária, com ausência do revestimento das paredes; que a estrutura do telhado 
estava sobrecarregada, não possuindo espaço suficiente para a quantidade de 
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fiéis participantes do culto religioso do local; além do incômodo gerado pelas vi-
brações decorrentes dos trens que passam pela ferrovia próxima. 

Assim, foram propostas duas soluções: A construção de uma nova igreja ou a 
reforma total para ampliá-la. A proposta foi apresentada à comunidade, entidades 
civis e entidade mantenedora, para que debatessem sobre o assunto e optassem 
sobre qual seria a melhor opção.

Dentre as propostas, algumas análises aprofundadas foram apresentadas: con-
struir uma nova edificação seria, pela opinião dos engenheiros envolvidos, a mais 
plausível, já que possibilitaria a apresentação de um projeto totalmente novo. O 
material, a iluminação, a acústica, o espaço e o acesso seriam mais sofisticados e 
de melhor qualidade; ou de reformar a edificação existente, reestruturando desde 
a fundação até a cobertura, com um novo madeiramento, adicionando peças de 
concreto, bem como substituindo todo revestimento, a qual não seria a melhor 
opção para os engenheiros. 

Porém, diante das divergências de escolha entre construir ou reformar a Paróquia 
Imaculada Conceição, em 10 de março de 2000, a Secretaria da Cultura do Paraná 
recebe um abaixo assinado dos moradores da cidade (180 pessoas assinaram o 
documento), solicitando o tombamento da Igreja, possibilitando com que o ed-
ifício permanecesse permanentemente na história do município. 

A partir da mobilização e reconhecimento da importância da igreja para os mora-
dores de Teixeira Soares, a edificação foi inscrita ao Livro do Tombo II, após uma 
reunião do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA), em 16 de maio 
de 2001. A figura 3 ilustra a Igreja Imaculada Conceição no ano de 2014, depois de 
reformada.

Figura 3 – Igreja Imaculada Conceição, após sua reforma 

Fonte: Acervo da autora

Mesmo após os reparos necessários e do restauro total do edifício tombado, o 
local ainda apresenta alguns danos reparáveis, como a acústica de seu interior, 
provocando eco. Ainda assim, a edificação permanece com seu aspecto original, 
quase sem alterações (LYRA, 2006, p. 428). 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do estudo realizado para elaboração do artigo, foi possível constatar a 
importância da Igreja Imaculada Conceição para a população do município de 
Teixeira Soares. Sua relevância é enfatizada pela influência e participação da co-
munidade desde sua construção, contribuindo com a busca de pedras na cidade 
vizinha Irati, bem como pela doação de materiais para pintura, assim como con-
tribuição no processo de tombamento da Igreja Matriz. 
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Diante da preocupação ocasionada pela possibilidade de derrubada da Igreja, lo-
cal onde eram realizados os principais eventos e festividades da cidade, como cel-
ebrações de datas especiais e casamentos das mais variadas gerações, sendo con-
siderada de bastante importância no município, a população teixeirassoarense se 
mobilizou, e juntou 180 nomes em um abaixo assinado, pedindo o tombamento 
do edifício.

É importante ressaltar que o tombamento possibilita registrar um bem que tenha 
algum valor significante para um indivíduo, ou comunidade, como valor histórico, 
cultural, arquitetônico e ambiental, sendo protegida por uma legislação, preser-
vando a memória. Sendo assim, o tombamento, não permitiu a destruição e des-
caracterização da Igreja Imaculada Conceição, possibilitando que a edificação per-
manecesse permanentemente na história de Teixeira Soares.

Além disso, é necessário enfatizar também o valor de um Patrimônio Histórico, 
não somente para impedir a derrubada de um edifício de importância para uma 
sociedade, como no caso, mas também como um meio que valoriza a história e 
cultura dessa região. 
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RESUMO
Desde 1876, ocorre oficialmente a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário no 
município de Catalão (Goiás). A celebração envolve, há mais de 140 anos, milhares de 
pessoas, entre devotos, dançadores e turistas. Os dançadores fazem parte dos ternos 
ou guardas, que são conjuntos de pessoas que saem pelas ruas da cidade nos dias de 
Festa, louvando seus santos de devoção. A cada novo ano de sua realização a Festa 
cresce, ganha novos participantes e maior representatividade na cidade. É importante 
para a continuidade deste crescimento a estrutura festiva da manifestação cultural, 
que envolve os eventos que compõem a celebração. Nos 11 dias de Festa acontecem 
missas, terços, novenas, apresentações dos ternos e demais eventos que formam 
uma importante estrutura com ordem cronológica e atores, fundamentais para que 
a manifestação cultural ocorra e seja preservada. O trabalho a ser apresentado é 
parte da dissertação de mestrado intitulada “SOB AS CONTAS DO ROSÁRIO: Objetos e 
lugares da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário em Catalão, Goiás” e objetiva 
apresentar a estrutura da Festa e os motivos de sua grande importância para a 
manifestação cultural.

Palavras-Chave: Festa; Patrimônio; Imaterial; Catalão; Congo.
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A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURA FESTIVA NA 
MANIFESTAÇÃO CULTURAL: o caso da Festa em Louvor 
a Nossa Senhora do Rosário de Catalão, Goiás

Introdução
O presente artigo pretende discutir a questão relativa a grande importância que 
a estrutura da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário possui para que a 
celebração continue acontecendo e seja preservada. Esta discussão é parte da 
dissertação de mestrado intitulada “Sob as contas do Rosário: objetos e lugares 
da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário em Catalão, Goiás”, cuja defesa 
aconteceu em 2017.

A dissertação em questão teve como objetivo geral compreender como alguns 
dos elementos que compõem a manifestação cultural se relacionam com a mes-
ma, entendendo o papel e a importância deles. Para atingir este objetivo geral foi 
necessário elencar objetivos específicos e entre eles estava o de estudar a estru-
tura da Festa. 

Ao estudar sua estrutura, foi possível perceber a grande importância que esta 
possui para que toda a celebração continue acontecendo com a mesma força ano 
após ano. Assim, neste artigo apresentaremos tal estrutura explicando os motivos 
que a fazem ganhar importância para a manifestação cultural a qual faz parte.

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário de 
Catalão, Goiás
O município de Catalão localiza-se na região Centro-Oeste do Brasil, no sudeste do 
Estado de Goiás, próximo ao Triângulo Mineiro, a 100km de Uberlândia-MG e no 
eixo de comunicação de Goiânia e do Distrito Federal, Brasília, além de ser marge-
ada pela BR-050 que liga a cidade à região Norte do país em direção a São Paulo. 

O município abrange três povoados, são eles: Olhos d’água, Pedra Branca, Cister-
na; e dois distritos: Santo Antônio do Rio Verde e Pires Belo. (IBGE, 2017). Segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a população 
estimada para o ano de 2017 é de 102.393 habitantes. 

A origem da cidade está ligada ao contexto do ciclo do ouro, período da terceira 
década do século XVIII. O processo de ocupação do território, de acordo com Teix-
eira (2003), aconteceu em dois momentos distintos: o primeiro foi impulsionado 
pela descoberta do ouro em alguns locais do estado, e pela busca de espaços para 
atividades agrárias; e o segundo aconteceu quando foram instaladas em terras 
goianas as estações dos trilhos de ferro, o que atraiu trabalhadores para a região.

Teixeira (2003), afirma que em 1728 foi construído um rancho de apoio para tro-
pas que chegavam aos territórios que estavam sendo descobertos, e nas prox-
imidades de terras catalanas, um dos capelães da comitiva, Frei Antônio, decid-
iu permanecer e criar um pouso. Três companheiros permaneceram com o Frei, 
apelidado Catalão, pois havia nascido na Catalunha – Espanha. Acredita-se que daí 
originou-se o nome da cidade. 

Oficialmente, a Festa acontece na cidade desde 1876 e os fatos que marcaram o 
seu início são permeados por mitos e lendas, contados pela população e escritos 
por poetas e memorialistas catalanos de diferentes maneiras. Segundo Arouca 
(2005), alguns historiadores que se dedicaram a estudar a Festa de Catalão afir-
mam que a sua origem está ligada à realização de uma Festa semelhante à de 
Chico Rei, em uma fazenda da região, com a intenção de pagar uma promessa, 
isso teria ocorrido no final do século XIX. Versão semelhante é apresentada por 
Costa (2010):

Um fazendeiro de Minas Gerais que permitia o culto aos seus escravos 
por devoção, teria se mudado para a região onde hoje fica a cidade 
de Catalão, trazendo com ele a Congada. Posteriormente, para pagar 
uma promessa, construiu a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos 
(COSTA, 2010, p. 98).
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Uma outra versão é a de que supostamente povos escravizados que trabalha-
vam ou viajavam pela região onde hoje se encontra a cidade, ao finalizarem seus 
serviços durante o dia, recebiam permissão para festejar à noite, mas era per-
mitido que eles louvassem apenas Santos católicos. De acordo com Costa (2010), 
essas duas versões teriam ocorrido por volta de 1820.

Relatos de Arouca (2005) e Brandão (1985) descrevem como acontecia a Festa 
quando de seu surgimento: ela era organizada pelo senhor de engenho, que arca-
va com todas as despesas, o intuito era que este pedisse uma graça para a Santa. 
Os senhores de engenho se revezaram na realização da Festa, assumindo o papel 
que passou a ser chamado de festeiro. 

Nos dias de Festa, os festeiros adentravam a cidade em um comboio de carros 
de bois que levavam os negros e seus senhores, nos períodos da celebração a 
rotina da cidade era alterada por aproximadamente duas semanas. E desde en-
tão a comunidade já possuía papel ativo dentro da Festa e colaborava para sua 
realização: “Organizava-se uma pequena quermesse com donativos da região. Fi-
nanciavam-se as vestes dos componentes dos ternos, mais os instrumentos [...]” 
(AROUCA, 2005, p. 43).

A estrutura festiva
A partir da construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário na Praça Irineu Reis 
Nicolleti, esta ficou conhecida como Largo do Rosário, e é na Igreja, na Praça e 
em suas imediações que acontecem os principais eventos que compõem a Festa, 
estes estão representados pela ordem cronológica que se realizam, no Esquema 
1 – Eventos que compõem a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário de 
Catalão[1] (p. 6):

[1]  Esquema desenvolvido baseado na Festa de 2015.

Esquema 1 – Eventos que compõem a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário de Catalão

Fonte: autora, 2016.
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A Festa tem início 10 dias antes do dia 12 de outubro, neste dia, na madru-
gada de quinta para sexta-feira acontece a Alvorada. Os ternos começam a 
se reunir na casa dos capitães na madrugada de quinta-feira, reunidos, eles 
fazem suas orações e seguem em silêncio até a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, se posicionam e aguardam a chegada de todos os ternos. 

Ao chegarem todos, sobem ao presbitério (espécie de palco montado em 
frente à Igreja, no Largo do Rosário, onde ficam os representantes da Igreja 
quando vão realizar as cerimônias religiosas, a família Real, os Generais, o 
representante da Igreja, neste caso o Padre, o casal de festeiros e o presi-
dente da Irmandade; o Padre faz uma oração abençoando os fiéis e devotos, 
dançadores e congadeiros, e a realização da Festa, em seguida, o General ap-
ita, dando a ordem para que os capitães possam apitar e iniciar os cânticos e 
coreografias de louvor de seus ternos.

Após o apito do General e dos capitães, os ternos se apresentam no Largo e 
na Igreja, alguns percorrem ruas próximas entoando cânticos que avisam a 
população sobre o início da Festa. Isoladamente, os ternos entram no Centro 
Social do Folclore e do Trabalhador tomam café da manhã oferecido pelos 
festeiros e dançam para os mesmos e para a família Real. Para manter a 
organização e não sobrecarregar o local entram no máximo três ternos por 
vez, enquanto um toma café o outro se apresenta e o outro está saindo. Após 
este ritual, os ternos seguem para a casa dos capitães ou cada dançador para 
sua casa, o dia segue e começam as novenas, terços e missas. 

Durante a semana um rojão anuncia à comunidade os horários das nove-
nas e dos terços. No dia de Nossa Senhora do Rosário, após a missa de sua 
coroação, dançadores de diferentes ternos se apresentam no Largo, em um 
evento chamado Misturado da Irmandade. Este é um importante momento 
de confraternização entre os participantes dos ternos e destes com a comu-
nidade, durante o misturado todos deixam de lado as diferenças e dançam 
juntos, pode-se ver essa união na fala do presidente da Irmandade Leonardo 
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Bueno, no ano de 2014: “Há muitas fardas que nos separa, mas uma Santa 
que nos une. Salve Nossa Senhora do Rosário, viva todos os Congadeiros” 
(Arquivo pessoal, vídeo gravado em 2014). 

Os ternos voltam a se reunir e se apresentar no sábado, o dia do levanta-
mento do mastro, quando a partir das 16 horas se concentram na casa dos 
Guardiões da Bandeira, os ternos de moçambique chegam primeiro e rezam 
o terço junto aos anfitriões. Após a reza do terço, as bandeiras de São Ben-
edito e Nossa Senhora do Rosário são levadas para a porta da residência, os 
ternos se apresentam para os guardiões e louvam as bandeiras através do 
ato de beija-las, toca-las ou se ajoelhar em frente a elas fazendo o sinal da 
cruz; ato de fé também praticado por fiéis e devotos que se aglomeram para 
assistir aos ternos. Na medida que realizam seus louvores, todos seguem em 
cortejo (chamado Procissão dos Mastros) até o Largo do Rosário, onde, ao fi-
nal da missa com a chegada de todos os ternos, os mastros com as bandeiras 
são erguidos e como uma demonstração de alegria, devoção e agradecimen-
tos, os ternos dançam e cantam aos seus pés. Este ritual é um momento de 
profunda emoção tanto para os dançadores como para a comunidade:

Durante o “levantamento do mastro” há uma “queima e fogos” que 
se acompanha do soar dos apitos de todos os capitães de ternos, dos 
toques de todos os tambores e caixas e de alguns vivas entusiasmados: 
“Viva São Benedito!” “Viva Nossa Senhora do Rosário!” “Viva o rei do 
Congado” [...] “Viva o povo de Catalão!” “Viva toda a Irmandade do 
Rosário!”

Erguida a bandeira, cada terno toca e evolui “no pé do mastro”. Não há outro mo-
mento tão carregado de alegria em toda a Festa, de música e de danças e cantos 
(BRANDÃO, 1985, p. 24).

Durante essas duas apresentações dos ternos, eles ainda não estão farda-
dos. Só saem com as fardas no domingo, quando se reúnem no salão do Cen-
tro Comunitário da Paróquia São Francisco de Assis para sair em cortejo até 

o Largo. Cada terno possui um cortejo específico onde fazem visitas pela co-
munidade. Alguns tomam café da manhã oferecido pelo anfitrião que visi-
tam, outros tomam o café oferecido no salão paroquial. Quando adentram o 
salão se apresentam louvando as imagens de São Benedito e Nossa Senhora 
do Rosário que ficam expostas em seus andores. 

Após a chegada de todos os ternos, eles saem em cortejo louvando até o 
Largo do Rosário, onde os ternos se apresentam e é celebrada a Missa da 
Irmandade. Os ternos de moçambique são os últimos a chegar, responsáveis 
por levar os andores com as imagens. 

Depois da missa, cada terno possui um itinerário comandado pelos capitães 
e no fim do dia todos se reúnem novamente, no Largo do Rosário, para a 
Procissão de Nossa Senhora do Rosário, seguida da missa de encerramento. 
Ambas as celebrações são presididas pelo Bispo. 

Como pôde ser observado no Esquema 1 - Eventos que compõem a Festa em 
Louvor a Nossa Senhora do Rosário de Catalão (p. 6), a parte religiosa acontece 
durante toda a Festa composta por terços, novenas, missas e procissões e é 
realizada, parte dentro da Igreja e parte em frente a mesma, em uma espécie 
de palco montado no Largo do Rosário, o presbitério. Em sua frente, os fiéis e 
devotos se acomodam para assistir as celebrações que no início, quando não 
reuniam tantas pessoas aconteciam dentro da Igreja. 

Os terços e novenas são celebrados com a presença de congadeiros que con-
tribuem com música e canto para que a celebração fique mais interessante. 
As principais missas que são realizadas na Festa são as seguintes[2]:

• Missa solene de abertura: o momento simbólico mais esperado por al-
guns fiéis e devotos, quando a imagem da Santa sai da torre da Igreja 

[2]  Análise baseada nas Festas de 2014 e 2015.
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e vai através de um cabo de aço até o presbitério representando Nossa 
Senhora do Rosário indo festejar com seus fiéis e devotos;

• Missa do Nascituro: onde são abençoadas as mulheres grávidas;

• Missa de Coroação de Nossa Senhora do Rosário: durante esta missa 
acontece o momento de coroação de Nossa Senhora do Rosário, a coroa 
é levada até o presbitério por crianças que realizam o ritual de coroação;

• Missa da Irmandade ou Missa da Congada e devotos: acontece no do-
mingo pela manhã, após o cortejo dos ternos. Geralmente reúne grande 
número de dançadores e/ou congadeiros;

• Missa de encerramento presidida pelo Bispo e celebrada pelos Padres 
presentes;

• Missa dos Romeiros.

Durante todo o dia e a noite as barraquinhas ficam abertas, fechando apenas 
na madrugada, à noite acontecem também as ceias e shows no Ranchão. As 
ceias são realizadas pela Comissão dos festeiros e por clubes e entidades, 
como o Lions, Rotary e a Paróquia. Elas são realizadas no Centro Social do 
Folclore e do Trabalhador e para ter acesso é preciso adquirir ingressos. Já 
no Ranchão acontecem shows com cantores locais, sendo este, um local de 
encontro dos membros da Irmandade e da comunidade.

A Festa é finalizada através da entrega da coroa, quando os ternos em corte-
jo vão entregar a coroa ao novo festeiro, simbolizando o início de uma nova 
Festa.

Quando a Festa ainda não havia tomado a proporção que está adquirindo, a cel-
ebração da entrega da coroa era realizada de maneira diferente da que aconte-
ceu em 2014 e 2015. Ao invés de os ternos percorrerem o percurso mostrado do 

Largo do Rosário até a Praça Getúlio Vargas, a entrega da coroa era feita da casa 
do festeiro atual até a casa do novo festeiro, prática que se tornou inviável devido 
ao crescimento da cidade, do número de ternos e do número de integrantes nos 
ternos; foi criado então, o Congódromo, no espaço do estacionamento da Igreja 
Nova Matriz, pertencente à Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. Porém, houve 
divergências entre a Irmandade, o poder público e a Paróquia e em, 2014, o tra-
jeto foi alterado. Essa mudança incomoda alguns dançadores, porém, o que se 
percebe é uma alteração decorrente de transformações normais na cidade, e na 
estrutura dos ternos. 

Assim, a entrega da coroa passou a ser realizada na principal avenida da cidade, 
a Avenida 20 de Agosto, os ternos levam a coroa da Igreja do Rosário, até o novo 
festeiro que fica à espera, na Praça Getúlio Vargas. Esta mudança não alterou o 
valor existente na tradição, foi uma alteração necessária para que a tradição con-
tinuasse existindo em meio as transformações pelas quais uma Festa que existe 
há tantos anos, está suscetível a sofrer. 

A tradição é entendida aqui como Gagnebin (2014, p. 227) interpreta o conceito de 
Benjamin, a tradição como “[...] um conceito muitas vezes solene e sagrado que 
designa um conjunto de ensinamentos e de histórias relevante até hoje [...]”. 

Desse modo, os ensinamentos e a história, presentes dentro da Festa do Rosário 
de Catalão se mostram relevantes e se tornam uma tradição; e estão passíveis de 
mudanças, já que a Festa é um conjunto, um processo, construídos pelo ser huma-
no. Transformações que não fazem com que ela perca o seu valor, a sua essência, 
são legitimadas pelo passado, por isso pode ser considerada uma tradição:

Entende-se a tradição como um conjunto de sistemas simbólicos que 
são passados de geração a geração e que tem um caráter repetitivo. 
A tradição deve ser considerada dinâmica e não estática, uma 
orientação para o passado e uma maneira de organizar o mundo para 
o tempo futuro. A tradição coordena a ação que organiza temporal 
e espacialmente as relações dentro da comunidade e é um elemento 
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intrínseco e inseparável da mesma. Seu caráter repetitivo denota 
atualização dos esquemas de vida. Isto significa que a tradição é uma 
orientação para o passado, justamente porque o passado tem força 
e influencia relevante sobre o curso das ações presentes. A tradição 
também se reporta ao futuro, ou melhor, indica como organizar o 
mundo para o tempo futuro, que não é visto como algo distante e 
separado; ele está diretamente ligado a uma linha contínua que envolve 
o passado e o presente. Essa linha é a tradição. Ela persiste e é (re) 
modelada e (re) inventada a cada geração. Assim, pode-se dizer que não 
há um corte profundo, ruptura ou descontinuidade absoluta entre o 
passado, o presente e o futuro (LUVIZOTTO, 2010, p. 65).

Outro importante fato ocorreu na Festa de 2014, e nos leva a refletir a respeito 
das mudanças que ocorrem com o passar dos anos na celebração, o fato aconte-
ceu no domingo pela manhã. Neste dia, ao final do cortejo dos ternos que vai do 
Salão Paroquial ao Largo do Rosário, acontece uma missa no Largo, a Missa da 
Irmandade. 

Para iniciar a missa é necessário esperar que todos os ternos cheguem ao 
Largo e, em especial, que os ternos de Moçambique cheguem, pois são eles 
que trazem o andor com as imagens de Nossa Senhora do Rosário e São Ben-
edito. Neste dia em questão, ocorreu um atraso, o padre iniciou a missa sem 
que os ternos tivessem chegado, e quando os ternos de Moçambique chega-
ram, o padre interrompeu a missa e pediu às pessoas que estavam em frente 
ao presbitério para que abrissem caminho para os ternos passarem com as 
imagens. Assim, houve um respeito à tradição por parte da Igreja, e mesmo 
com o atraso e a pequena alteração, a tradição continuou acontecendo.

É importante pontuar que ao findar de uma Festa, já começam os preparativos 
para a próxima, durante todo o ano são organizados eventos com o objetivo de ar-
recadar verbas e divulgar a Festa, por isso é comum ouvir pessoas da comunidade 
ou membros da Irmandade dizerem que a Festa acontece durante todo o ano.

Um dos principais eventos que antecedem a Festa é a reza dos terços, promovidos 
pela Irmandade e pela Paróquia na Igreja de Nossa Senhora do Rosário no Centro 
Social do Folclore e do Trabalhador, na Igreja ou na casa do casal de festeiros, o 
objetivo é o de pedir proteção para que tudo ocorra bem na realização da Festa; 
é escolhido um dia da semana e normalmente após o terço acontecem reuniões 
para tomar decisões de como acontecerá a Festa. 

Sob responsabilidade do casal de festeiros, para arrecadar verbas é realizado um 
Leilão de Artes no Centro Social do Folclore e do Trabalhador. As obras leiloa-
das são doações de artistas locais. Além do leilão, os festeiros e sua comissão 
também promovem a Festa da Amizade que acontece no mês de maio para lem-
brar a abolição da escravatura.  Nesta pequena celebração no Largo do Rosário, 
a comunidade se reúne em torno de barraquinhas de comidas típicas e assiste a 
apresentações de artistas locais e de alguns ternos.  E no mês de julho, durante a 
exposição Agropecuária, é reservado um espaço onde são comercializadas comi-
das e bebidas. Além de todas essas iniciativas para adquirir recursos existe ainda 
a possibilidade do patrocínio de empresas locais, como a Vale e Anglo American, 
que sempre estão presentes nos cartazes da Festa como patrocinadoras com a 
possibilidade de recursos através do Ministério da Cultura. 

Um dos eventos que acontecem antes da Festa que mais atrai as pessoas é o En-
contro de Congadas. Este acontece no mês de agosto, desde 2009, e reúne ternos 
de Goiás e Minas Gerais com a participação de alguns ternos de Catalão. O evento 
faz parte das comemorações do aniversário da cidade e é promovido pela Irman-
dade de Nossa Senhora do Rosário com apoio da Prefeitura Municipal. 

É montado um palco ao lado da Igreja do Rosário e a partir das 7 horas da manhã 
os ternos fazem um pequeno cortejo ao redor do quarteirão da Igreja, apresentan-
do-se com maior entusiasmo quando chegam em frente ao palco, onde ficam au-
toridades da cidade e a família real. Após as apresentações, a Irmandade oferece 
um almoço para os visitantes no Centro Social do Folclore e do Trabalhador.
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Mas de todos os eventos que antecedem a Festa, o mais esperado pela população 
pelos congadeiros e pelos dançadores são os ensaios dos ternos, que começam no 
segundo domingo do mês de agosto e terminam uma semana antes da Alvorada. 
É costume, desde a década de 1970, quando Brandão (1985) realizou sua pesqui-
sa, que os ensaios de cada terno aconteçam na casa de seu respectivo capitão, 
sendo a casa chamada pelos membros dos ternos de quartel, quando esta não 
possui grandes proporções para acomodar o terno, o ensaio acontece na rua em 
frente à casa ou/e quando possui, nos quintais ou terreiros.

Assim, acontecem os preparativos e a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário 
de Catalão há mais de 130 anos, crescendo a cada novo ano em que é celebrada, 
compondo um cenário complexo em que muitos pesquisadores se enredam com 
diversos objetivos. 

Considerações finais
Na Festa do Rosário de Catalão é promovido o encontro da comunidade em geral, 
dos irmãos do Rosário, dos turistas e dos devotos. Independente de religião, nos 
ensaios dos ternos, nas apresentações, nas missas, nos terços, nas procissões, 
nos jantares, nos shows do Ranchão e, especialmente, nas barraquinhas, os laços 
sociais são vividos intensamente.

Aqui podemos entrar com as reflexões do sociólogo alemão, George Simmel 
(1903) que reflete sobre a vida moderna na metrópole e os efeitos psicológicos 
que essa vida causa nos indivíduos, e entende que a vida no campo, na cidade 
pequena, onde todos se conhecem, é mais repleta de sentimento, de relações 
sociais, predomina o costume e o ritmo lento, enquanto na grande cidade, existe 
uma liberdade, porém controlada pelo tempo, pela pontualidade, pela urgência, e 
pela individualidade. 

O homem que vive na cidade grande está sob exposição permanente de estímulos, 
e para se defender adota certa “vida mental” pela qual as relações afetivas não são 

prioridade e a tendência é a individualização, além do excesso de desconfiança. A 
vida na metrópole é essa dicotomia, de um lado a liberdade e de outro a solidão.

A partir da reflexão de Simmel (1903), pode-se concluir que, apesar do município 
de Catalão estar em constante crescimento e seus habitantes experimentarem 
a escassez de relações afetivas em seu dia a dia, durante a realização da Festa 
isso muda. Talvez não em toda a cidade, mas pelos menos entre os participantes 
da Festa a vida retoma um ritmo lento, estimula a experiência do encontro; as 
relações sociais são vividas intensamente e a vida se torna mais leve e menos ten-
sa, mesmo que apenas da Alvorada até a Entrega da coroa, e durante os eventos 
que antecedem a Festa, o que vemos é a vida reproduzida na Festa e intimamente 
ligada a ela: 

[...] dialogar com a festa é, ao nosso ver, compreender as dimensões e o 
sentido dado às comemorações pelos sujeitos sociais que a vivenciam, 
sendo que cada qual estabelece vínculos de sociabilidade, religiosidade 
e interesses distintos que movem e dinamizam concomitantemente Vida 
e Festa (KATRIB, 2009, p. 90).

Viver a Festa é algo que move milhares de pessoas a mudarem sua rotina, não só 
durante os dias de Festas, mas antes de depois da realização da mesma. Vivendo a 
Festa, os participantes acreditam que estão revivendo e horando seus ancestrais. 
Assim, a Festa é um elemento que faz parte da estrutura da vida da comunidade 
que a realiza, é onde o povo expressa as suas crenças, a sua religião e o seu sa-
ber fazer. Esta estrutura composta por diversos elementos formadores das socie-
dades, presente na Festa do Rosário de Catalão, é a cultura do povo viva na cidade. 

Ela se materializa através deles, e formam teias de significados. Estas representam 
a cultura vivida na Festa. Um autor que representa essa linha simbólica da cultura 
é Clifford Geertz (2008), o fundador da escola interpretativa de antropologia. Para 
ele o homem está ligado a teias de significados:

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 
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teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 
estas teias e sua análise; portando, não como uma ciência experimental 
em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado (GEERTZ, 2008, p. 4).

Dentro do conceito de cultura de Geertz (2008), a Festa é formada por estruturas 
com significados estabelecidos em sociedade, as teias de significados são signos e 
símbolos interpretáveis. Por exemplo, dentro da Festa temos em sua estrutura, os 
ternos, grupos que se formam com uma estrutura interna repleta de significados, 
com muitos signos e símbolos, como é o caso dos instrumentos usados que, além 
de serem apenas instrumentos, são símbolos que representam a ligação com o 
passado, a herança, a memória do congadeiro.

Dessa forma, a Festa do Rosário é uma manifestação cultural que se mantem at-
ravés de sua materialização na cidade, junto à vida social plena de seus habitantes, 
o que torna a estrutura festiva, formada pelos diversos eventos que compõem a 
Festa fundamental para sua celebração e continuidade.
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RESUMO
O presente resumo trata de um relato de experiência onde problematizamos a 
atualização do ensino de cerâmica. Objetivamos estabelecer uma relação entre 
a dinâmica cultural e as transformações no campo pedagógico utilizando como 
referencia o ensino de cerâmica. Com esta intenção propusemos discutir o seu 
papel na atualidade e refletir acerca da cultura e seu devir. Embora a técnica da 
produção cerâmica seja histórica os seus processos de confecção se atualizam 
através dos tempos adaptando-se ao fluxo dinâmico das transformações sociais. 
Considerando que o professor atua como um mediador destas construções, sejam 
elas no campo artístico, político ou filosófico necessita modernizar-se a fim te manter 
atual a sua proposta de ensino contribuindo assim para o desenvolvimento da 
sociedade. A pesquisa abrange o campo do ensino de arte, educação patrimonial e 
o estudo antropológico, para o qual foi fundamental à compreensão do sujeito de 
estudo a leitura dos conceitos de educação e cultura segundo John Dewey (1979) 
e do pensamento complexo de Edgar Morin (2007). Este estudo se define como 
exploratório - descritivos combinados (LAKATOS, 2003), uma analise qualitativa dos 
dados coletados na monitoria da disciplina Cerâmica I; para concepção de seu corpus 
metodológico optamos pelo levantamento bibliográfico e documental, elaboração 
e analise dos relatos de experiência. Por tanto, acreditamos que a presente 
abordagem possibilitou a abertura das perspectivas sobre o ensino como um sistema 
de mediação da cultura e um balizador de seu desenvolvimento, sendo de suma 
importância em tempos de globalização que seus atores se divisem no panorama 
social em sua real importância. Consideramos ainda, que dado à velocidade das 
transformações da contemporaneidade seja indispensável admitir a efemeridades 
das coisas mesmo permanecendo a sua essência.

Palavras chave: Cerâmica; atualização pedagógica; cultura imaterial.
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Introdução 
Este artigo configura em analise das ações pedagógicas apreciadas e aplicadas 
durante a participação no programa de monitoria da Universidade Federal do 
Amazonas. Trata de um relato de experiência onde tomamos por base os dados 
coletados nos relatos conclusivos para refletir os possíveis caminhos pedagógi-
cos contextualizados com a dinâmica das transformações culturais do nosso tem-
po. Ao aproximar as experiências obtidas na monitoria a necessidade de refletir 
os caminhos adotados pelo profissional da Ensino em Artes, contemplamos no 
ensino de cerâmica um desafio metodológico que em nos conduz a enumeras 
resoluções praticas por sua riqueza, fornecendo assim um sujeito de analise a 
pesquisa que nos permitiu ampliar os horizontes da sua pedagogia de forma mul-
tidisciplinar abrangendo o campo do ensino de arte, educação patrimonial e o 
estudo antropológico.

Neste interim, objetivamos o conhecimento da relação do discente com a técnica 
da cerâmica a partir da pratica exploratória, afim de olhar do lado de dentro o ato 
de ensinar refletindo a cerca da necessidade de atualização do profissional do-
cente. Divisamos claramente que o ensaio nos reclama uma abordagem discutida 
sobre ao ensino de cerâmica o seu papel na atualidade e uma reflexão acerca da 
cultura e seu devir, considerando a natureza dinâmica de ambas. A cerâmica e out-
ras formas de cultura e suas construções; sejam elas no campo artístico, político 
ou filosófico; tem o homem propositor comum. Refletimos que se deve pensa-las 
como representação das transformações do seu pensamento e que esta carac-
terística é algo inerente a esses fazeres. De maneira que se mostrou fundamental 
para à compreensão do sujeito de estudo a leitura dos conceitos de educação e 
cultura segundo John Dewey (1979) e do pensamento complexo de Edgar Morin 
(2007). A observância das necessidades metodológicas para elaboração do estudo 
nos levou a eleger o laboratório de cerâmica onde formam os futuros professores 
do ensino fundamental para observação e problematização das metodologias de 
ensino e abrangência das propostas ali aplicadas.

Ao longo da monitoria foram apresentadas e posteriormente solicitadas três 
técnicas de modelagens, dos rolinhos sobrepostos, da bola e a da placa, com cada 
técnica foi pedido á produção de uma peça. 

Ao final da disciplina, para obtenção de ultima nota foi solicitado um caderno, 
onde deveria ser descrito, apresentado e registrado todos os processos realizados 
na disciplina, onde o docente teria a oportunidade de refletir e escrever sobre a 
experiência, abordando os assuntos tratados desde a primeira aula, obrigatoria-
mente com ilustrações e maneira didática exercitando assim a empatia no campo 
profissional.

Acreditamos que no ensino de artes o papel da empatia é de singular valor em se 
tratando do docente e do discente, afinal estamos tratando de movimentos estéti-
cos que por sua natureza intrínseca carrega consigo a memoria do meio social em 
que fermenta.

METODO OU FORMALISMO
Estabelecendo como meta a elaboração de uma breve reflexão a cercas do ensino 
de Arte – confecção de cerâmica- como mediador de uma educação patrimonial 
de inigualável valor adotamos para o escopo desta pesquisa a o relato e analise de 
experiência sob o prisma do profissional licenciado em Artes.

Esta abrange o campo do ensino de arte, educação patrimonial e o estudo antro-
pológico, para a qual foi de significante importância a compreensão dos conceitos 
de educação e cultura segundo John Dewey (1979) e do pensamento complexo de 
Edgar Morin (2007).

John Dewey em um de seus celebres escritos intitulado “Como pensamos: como 
se relaciona o pensamento reflexivo com o processo educativo: uma reexposição” 
(1979) nos acrescenta com a exposição de sua considerações a cerca da relação do 
aprendizado e o pensamento reflexivo.  O pensamento reflexivo na concepção do 
autor é se define como um processo debate intima e recursivo do sujeito no trato 
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com questões empíricas, a priori contextualizando-as e questionando-as. Segun-
do Dewey (1979. pp. 22) um ato de pesquisa, procura, inquirição, para encontrar 
material que resolva a dúvida, assente e esclareça a perplexidade” [...]. o esclare-
cimento esta ligado a criação de resoluções teórico praticas gerando códigos e 
formas por reflexão.

A teoria do pensamento complexo de Edgar Morin (2005) nos instiga a problema-
tizar a construção do conhecimento em cerâmica lançando sobre ele um olhar de 
complexidade e cientificidade, a medida que nos induz ao abandona da superfi-
cialidade das formas e refletir, a nível simbólico, os sistemas criativos implícitos 
nela.

A causa deste fato não está no erro em si, mas na sistematização de 
idéias (ideologias, teorias) – como forma de organização do saber aliada 
a uma ignorância intrínseca ao desenvolvimento da ciência e a uma 
cegueira enraizada ao uso da racionalidade. E o maior perigo está no 
desenvolvimento cego e descontrolado do conhecimento tecnológico. 
Compreender estes fatores é fazer esta tomada de consciência. (MORIN, 
2007, pp.121.)

Ao falar de uma ciência cega Morin (2007) nos reclama a preocupação com a obe-
diência irrefletida a formulas e conceitos cristalizados tanto na cultura quanto no 
meio acadêmico o que nos levaria ao levantamento de hipóteses baseadas em 
outras hipóteses, abandonando a fonte primária que a observação da realidades 
a aplicação de um juízo reflexivo sobre ela.

Este estudo se define como exploratório - descritivos combinados (LAKATOS, 
2003), uma analise qualitativa dos dados coletados na monitoria da disciplina 
Cerâmica I; para concepção de seu corpus metodológico optamos pelo levantam-
ento bibliográfico e documental, elaboração e analise dos relatos de experiência.

Segundo Eva Maria Lakatos acerca no estudo exploratório:

Os contatos diretos, pesquisa de campo ou de laboratório são 
realizados com pessoas que podem fornecer dados ou sugerir possíveis 
fontes de informações úteis. 

As duas tarefas, pesquisa bibliográfica e de campo, podem ser 
executadas concomitantemente. (LAKATOS, 2003, pp158)

A observância das necessidades metodológicas para elaboração do estudo nos 
levou a eleger o laboratório de cerâmica onde formam os futuros professores do 
ensino fundamental para observação e problematização das metodologias de en-
sino e abrangência das propostas ali aplicadas. utilizando do formulário solicitado 
pela Pró-Reitoria de Graduação (PROEG) onde o monitor deve versar sobre sua 
experiência obtivemos um parecer das demais monitoras sobre seus pontos de 
vistas da experiência.

A educação patrimonial por meio do ensino de arte: 
uma lição através da modelagem de ceramica.

A decoração e tecnologia das urnas e os potes representam a arte e o 
modo de vida dos povos indígenas antigos da Amazônia, [...] 
(Carlos Augusto da Silva, pp. 67)

O patrimônio é algo primordial para a cultura e historiografia de uma sociedade; 
por intermédio dele é possível contextualizar fatos e relacionar passado e pre-
sente, observando distinções socioculturais. Seu conhecimento, no que se refere 
aos seus aspectos material e imaterial, pode dar-se por meio do ensino de arte, 
considerando que a mesma consiste em uma representação da cultura. Referen-
ciamo-nos na prática do ensino de cerâmica, no qual o artefato faz parte dos bens 
culturais dos povos da Amazônia e, de igual maneira, suas formas de produção 
constituem parte do patrimônio imaterial.

Ao abordar patrimônio nos referimos ao complexo de pertences  naturais e in-
telectuais reconhecidos por sua importância cultural. Podemos diferir os patrimô-
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nios intelectuais em material e imaterial; que representam a historia e o contexto 
de um grupo social. 

O patrimônio material caracteriza-se por ser concreto, ele é formado por bens, 
moveis, objetos, obras, que auxiliam o estudo histórico e arqueológico permitindo 
compreender melhor o contexto da sociedade em analise. O imaterial é consti-
tuído do abstrato, como crenças, memória oral, mitos, técnicas, tradições e cos-
tumes. Exemplificado por musicas, danças, rituais, lendas, culinária e até mesmo 
a própria linguagem.   Nota-se que por se tratar de uma expressão da cultura 
transmitida entre gerações e por ser diretamente dependente da coletividade há 
um caráter dinâmico na credibilidade e efemeridade patrimonial.

Observa-se com o passar do tempo, que o estudo sobre a cultura imaterial tem 
sido cada vez mais influente, adquirindo importância em estudos antropológicos 
nas ultimas décadas. Nota-se um interesse ao patrimônio imaterial presente nas 
cidades como reflete Sergio Ivan Braga (2007).

Um conceito interessante para analise de processos socioculturais 
que tem como lugar as cidades desponta com certo interesse, o de 
patrimônio imaterial ou de bens culturais intangíveis, representando 
uma certa novidade em abordagens atuais. Temas como conhecimentos 
e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, 
celebrações, manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 
lúdicas, lugares, como mercados, feiras, santuários, praças e demais 
espaços, onde se concentram e reproduzem praticas culturais coletivas, 
têm sido enfatizados nos estudos voltados para patrimônio imaterial. 
Neste caso, a cidade pode ser considerada como um espaço de 
múltiplas manifestações da cultura popular. Lugar de trocas, encontros 
e desencontros de diferentes atores sociais. (BRAGA. 2007, pp.9.) 

Atualmente observamos um aumento nos estudos antropológicos em meio a cen-
tros urbanos, vemos a preocupação com a integração com a diversidade cultural, 

uma desconstrução de um ideal de cultura é feita a partir do momento em que se 
é assumida a devida importância e respeito ao estudo das culturas, dando ênfase 
a educação patrimonial e artística. 

O Ensino de Arte como mediador da difusão do conhecimento torna-se uma 
poderosa estratégia de por sua capacidade de desenvolver empatia no publico ou 
participante. Suas linguagens tem um apelo estético e carrega em si a memória 
sensória e emocional implicadas no aprendizado. 

 As linguagens artísticas refletem e transmitem culturalmente uma sociedade, at-
ravés delas obtemos um melhor entendimento. Por essa razão seu estudo é influ-
ente e necessário.  A arte sempre esteve vinculada a cultura, tornando possível o 
registro estético de costumes e percepções do mundo. Fazendo parte da identi-
dade cultural.  Com isso, seu papel como disciplina é a integração dos alunos com 
as diversas culturas, deixando liberdade para questionamentos e analises.

Dentre estas linguagens, podemos destacar a cerâmica como meio de obter con-
hecimentos históricos não escritos, por essa razão ela é estudada minuciosa-
mente por arqueólogos e historiadores ao longo dos anos, estipula-se que vem 
se desenvolvendo a cerca de dez mil anos. Ao longo do tempo ela deixou de ser 
apenas uma obra de arte ou uma espécie de matéria prima para determinado fim, 
mas foi ganhando seu espaço e vai modernizando-se em conjunto aos tempos 
atuais, adaptando-se e compondo as novas tecnologias.  

Não podemos negar que a cultura em seu devir é dinâmica e permeável, ela se 
transforma e as formas e técnicas artísticas acabam por acompanhar esse mov-
imento cultural e social. Por isso as formas de pensar e compor com a cerâmica 
segue o fluxo do nosso tempo, assim como outras linguagens de arte.

Desta forma, atualização do professor consiste em perceber essas mudanças e 
tentar fazer da sua prática algo que continue a garantir a valorização e a difusão 
da cultura através do ensino da técnica e compreendendo modos de fruição da 
cerâmica na contemporaneidade. Cabe ao professor acompanhar o movimento 
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dinâmico cultural, a fim de facilitar a abertura de novas possibilidades para seus 
alunos, expandindo conhecimentos tanto tecnológicos quanto socioculturais.

A educação patrimonial e o ensino de arte estão diretamente vinculados, princi-
palmente quando se fala a respeit0o de cultura, ambos os ensinos fazem parte 
da história e contribuem para os estudos e analises sociocultural. Por meio deles 
podemos ressaltar e refletir sobre costumes e tradições, dando ênfase a materiais 
visuais, caso da cerâmica. As cerâmicas arqueológicas e históricas constituem par-
tes do patrimônio material da humanidade, porém suas formas de fazer refletem 
processos culturais a sua maneira. Em seu livro Arqueologia da Amazônia, Eduar-
do Góes Neves dedica um capitulo inteiro a descrição da produção ceramista na 
Amazônia analisando-a como um texto material dos hábitos e dos modos de vida 
em uma Amazônia Pré-colonial.

Localizar a cerâmica enquanto produto do trabalho manual dos povos da 
Amazônia tem sido um trabalho extenso e produtivo no campo arqueológico ao 
passo que possibilita conhecer mais dos hábitos desses povos. Do ponto de vista 
antropológico, para além da sua materialidade, a cerâmica carrega em si o DNA do 
conhecimento abstrato, a manifestação do universo espiritualista de seus feitores. 
Nas palavras de Darcy Ribeiro (1983);

Um dos limites da arte indígena é a perecividade de suas criações. 
Efetivamente, só na arte lítica e na cerâmica e criatividade indígena 
encontra materiais capazes de conservar-se sob quais quer condições. 
São elas, em consequência, as únicas que permanecem testemunhando 
como centenas de povos, ao longo de milênios, criaram estilos singulares 
nos quais seus artistas se expressaram admiravelmente. (Ribeiro, Zanini 
(org) 1983, pp.60).

No entanto pensamos que a imersão artística proporciona ao participante uma 
perspectiva ampliada, uma empatia com o estudo apresentado. 

A cerâmica e a dinâmica da construção do 
conhecimento.
A experiência no “programa institucional de monitoria” da Ufam propiciou a viven-
cia em sala de aula, observando o cotidiano da professora e alunos, participando 
ativamente da orientação e avaliação dos resultados finais. Ao aproximar as ex-
periências obtidas na monitoria e a necessidade de refletir os caminhos adota-
dos pelo profissional do Ensino em Artes, contemplamos no ensino de cerâmica 
um desafio metodológico que nos conduz a enumeras resoluções praticas por 
sua riqueza, fornecendo assim um sujeito de analise a pesquisa que nos permitiu 
ampliar os horizontes da sua pedagogia de forma multidisciplinar abrangendo o 
campo do ensino de arte, educação patrimonial e o estudo antropológico.

A monitoria tem por objetivo nos inserir em uma pratica voltada para a pedagogia, 
uma iniciação onde temos a oportunidade de experimentar a vivencia em sala de 
aula, tanto no auxilio ao professor quanto por meio da observação. Através desta 
experiência busca-se refletir a cerca do papel do discente em relação a percepções 
de seus alunos e tenta facilitar o dialogo.  

 A disciplina de cerâmica é teórico pratica, onde as técnicas são descritas aos alunos 
tanto de forma verbal quanto de forma demonstrativa, possibilitando assim uma 
maior interação. Alem da aprendizagem sobre a modelagem em cerâmica, o do-
cente tem a oportunidade de expor e explorar seus sentimentos, opiniões e ex-
periências cotidianas em suas peças, excluindo assim o pensamento obrigatório 
do fazer somente para obtenção de notas.

A primeira aula foi teórica, onde primeiramente conceituamos a cerâmica, exem-
plificando suas funções e importância ao longo do tempo, em seguida apresen-
tamos a matéria prima do qual ela é feita, a argila, resumidamente explicamos 
sobre como funciona a modelagem e a queima das peças e depois mostramos as 
ferramentas que seriam utilizadas. 
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Ao longo da monitoria foram apresentadas e posteriormente solicitadas três 
técnicas de modelagens, dos rolinhos sobrepostos, da bola e a da placa, com cada 
técnica foi pedido á produção de uma peça. Ao final da disciplina, para obtenção 
de ultima nota foi solicitado um caderno, onde deveria ser descrito, apresentado 
e registrado todos os processos realizados na disciplina, onde o docente teria a 
oportunidade de refletir e escrever sobre a experiência, abordando os assuntos 
tratados desde a primeira aula, obrigatoriamente com ilustrações.        

A proposta da disciplina não foi direcionada a formação de ceramistas, mas sim 
professores capacitados para ministra-la, mas para isso, os alunos necessitam 
tanto da experiência na pratica, aplicando as técnicas, quanto ter segurança para 
escrever e explicar sobre.

Da metodologia 
A metodologia aplicada pela considera as peculiaridades da área estudada e suas 
linguagens próprias, para tanto aprofessora tem partido do mesmo principio ha 
anos, com base em sua experiência pedagógica; um aprendizado por reflexão. 
Caracterizado por introduzir as técnicas básicas, dando ênfase ao estudo tanto 
do seu contexto histórico como de seu papel e influencia social, oportunizando o 
conhecimento e entendimento dos vários campos onde a cerâmica é estudada e 
também processar os termos técnicos do cotidiano ceramista. 

 Posteriormente vem a pratica, que por ser antecedida de um panorama aberto 
da cerâmica convida seus participantes a entendê-la de maneira atuante. Com 
base na contextualização feita anteriormente, o discente tem a possibilidade de 
experimentação, onde o mesmo deve aplicar as técnicas e ensinamentos a ele 
apresentados. Nesta parte é solicitado que seja feita a confecção de três peças, 
cada uma com uma das técnicas explicadas previamente.

 Por ultimo e não menos importante a confecção de um caderno didático sobre 
técnica exige uma reflexão dedicada ao leitor deste material, que deve com-

preendê-lo como um aprendiz ao ler seu livro de iniciação. Com isso em mente o 
discente acaba por fazer uma reflexão acerca da pedagogia no ensino da arte ao 
mesmo tempo em que pondera sobre sua vivencia ao longo da disciplina, como o 
primeiro contado com a argila e a própria influencia no dialogo entre professor e 
alunos. A tradução dessas experiências vividas em texto não trata de um apren-
dizado por repetição, mas de uma ênfase pela decodificação e recodificação de 
sistemas criativos.

Enquanto discentes e futuros professores de arte esta experiência, bem como a 
pesquisa, se mostra como um exercício para excelência profissional e cidadã, na 
medida em que nos propõe a observação, avaliação no trato diário para a con-
strução de uma pedagogia estética e a empatia que conduz ao dialogo cultural.

Construir um conhecimento com base no domínio da técnica da cerâmica, assim 
como todos os processos culturais, à priori é uma forma de conectar nossos sen-
tidos, pensamentos e capacidade de assimilação intelectual das coisas a nossa 
volta. Toda via, no fluxo intenso das mudanças do pensamento e das formas de 
manifestar esses saberes, a cerâmica enquanto conhecimento tradicional só per-
manece e permanecerá em evidencia no campo das artes e da cultura devido à 
perenidade de seu material, a atualização de seus autores e as múltiplas possibil-
idades plásticas e estéticas da linguagem.

considerações finais
Interagirmos durante as atividades do programa de monitoria no intuito de divid-
ir experiências e ensinar aprendendo. As experiências compartilhadas em classe 
foram além do conteúdo da disciplina o que nos possibilitou ensinar mais do que 
estava do plano de curso e aprender de maneira interdisciplinar. A apreensão 
de conhecimentos depende muito da nossa propensão a aprender, mas os con-
teúdos abordados para contextualização da pratica ceramista nos aguçou a per-
cepção para imergir nos seus processos e construir pedagogias próprias. Segun-
do Roque de Barros Laraia (1932) Existe dois de mudança cultural, e uma que é 
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interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda que é 
o resultado do co0ntato de um sistema cultural com o outro.  Ou seja; enquanto 
atores sociais a nossa interação nos permite construir caminhos e resoluções para 
segui-los. 

A abordagem proposta para este estudo possibilitou a abertura das perspectivas 
sobre o ensino, principalmente no que compete ao Ensino de artes, como um 
sistema de mediação da cultura e um balizador de seu desenvolvimento. Desta 
forma, percebemos que tanto as representações artísticas se modificam e se re-
constroem ao redor de sua essência; que é a pura percepção estética; como a sua 
recepção pelo publico se transformam, sendo de suma importância em tempos 
de globalização que os atores de seu processo formativo se divisem no panorama 
social em sua real importância.

O método reflexivo, apresentado por John Dewey (1979) em celebre livro, mais 
que uma proposta prática se nos mostra uma possibilidade de por a realidade das 
habilidades prévias do discente frente às atividades propostas a fim de constru-
ir conhecimento por reflexão e analise, contextualizando o problema e criando 
soluções criativas. Um aprendizado que realmente constitui conhecimento e não 
o acumulo de informações e que logo se esquece. 

A monitoria proporciona ao discente um amadurecimento acadêmico, 
fazendo com que o mesmo entenda as dificuldades que são encontradas 
em sala de aula e de onde elas surgem. É essencial para a construção 
de um professor que ele passe por essa experiência que é extremamente 
relevante para a docência. (GRIJO, 2018)

Ao refletir nas palavras da discente, também envolvida nas atividades de moni-
toria, entendemos que a busca pela atualização e o aprimoramento pedagógico 
é algo que precisa ser fomentado nas universidades para que possamos obter 
maior êxito profissional.

Nas palavras da discente Rayssa Tavares (2017)  a monitoria vem ratificar e consol-
idar os conhecimentos adquiridos na disciplina e levando o discente a perceber as 
nuances da modificação continua no processo pedagógico. 

[...]. Na monitoria você acaba aprendendo mais que quando era 
matriculado nessa disciplina” eu concordo, as possibilidades das 
técnicas e dos itens aumentam quando você já tem uma bagagem 
teórico-prática. Além disso, as técnicas que foram usadas anteriormente 
se atualizam com o passar das turmas, então o que foi passado para 
mim teve outra linguagem para a turma atual.[...] Eu apreciei muito a 
vivência de ser monitora dessa disciplina, orientar alguém nunca é fácil 
nem sempre da certo, mas toda vez que uma peça fica pronta é uma 
alegria diferente. (TAVARES, 2017).

Considerando os fatores acima assinalados acreditamos que no ensino de artes 
o papel da empatia é de singular valor, em se tratando do docente e do discente, 
afinal estamos tratando de movimentos estéticos que por sua natureza intrínseca 
carrega consigo a memoria do meio social em que fermenta. Temos como de sin-
gular valor o ensino da cerâmica para o exercício de uma educação estética que se 
transforma, mas que carrega em si o seu princípio construcionista, considerando 
a singularidade de cada um, a importância da criatividade da reflexão.
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RESUMO
Há um interesse crescente desde as últimas décadas do século XX em conservar o 
patrimônio do século XX, cujos desafios estão fortemente assentes em lacunas sobre 
o seu reconhecimento, o que pode até ser uma tarefa menos polêmica para as 
obras canônicas, embora não isenta das dificuldades intrínsecas à jovialidade dessa 
produção. Ainda sobre o reconhecimento das obras de arquitetura moderna, para 
posterior análise de seu valor patrimonial, as dificuldades se acentuam à medida que 
as experiências analisadas se afastam das narrativas historiográficas dominantes. 
Neste sentido, esta comunicação tem por objetivo analisar o cenário da preservação 
do patrimônio moderno em Aracaju-SE investigando a atuação dos órgãos 
patrimoniais (estadual e federal), a produção acadêmica sobre esse patrimônio 
(documentação e reconhecimento) e o estado atual desses bens na paisagem urbana.

Palavras-chave: Patrimônio Moderno, Aracaju-SE, Hotel Palace de Aracaju.
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Introdução

Os debates mais recentes sobre preservação do patrimônio moderno parecem 
apontar para a premissa de que é possível e a aplicação de preceitos da teoria do 
restauro e dos princípios da conservação à arquitetura moderna (SALVO & KÜHL, 
2005; TOSTÕES, 2015; CASCIATO & D’ORGEIX, 2012; LIRA, 2012), ao mesmo tempo 
em que todos também parecem concordar de que a preservação desse patrimô-
nio coloca desafios particulares, reconhecendo a emergência do tema e algumas 
lacunas importantes. Em 2005, Salvo e Kühl apontavam para “a necessidade de 
discutir-se problemas vinculados à preservação da arquitetura moderna de uma 
maneira mais abrangente” e, quase uma década após, Lira (2012) ressalta que 
há um campo de trabalho a ser explorado quanto às “discussões voltadas para a 
forma como os princípios de conservação dos exemplares de períodos anteriores 
podem ser aplicados aos bens desse período”. E, em 2015, Tostões ratifica o de-
bate em artigo abordando a conversação e a reutilização do patrimônio moderno 
como recurso sustentável, afirmando que

um dos objectivos da recuperação [do patrimônio moderno] terá de 
passar pelo encontro de um léxico específico, que considere o carácter 
do edificado a par com as mutações necessárias à vivência do espaço. 
(TOSTÕES, 2015).

Os debates apontados a cima fazem parte, segundo MacDonald (2003) de um 
interesse crescente desde as últimas décadas do século XX em conservar o pat-
rimônio do século XX, cujos desafios estão fortemente assentes em lacunas so-
bre o seu reconhecimento, o que pode até ser uma tarefa menos polêmica para 
as obras canônicas, embora não isenta das dificuldades intrínsecas à jovialidade 
dessa produção. Ainda sobre o reconhecimento das obras de arquitetura moder-
na, para posterior análise de seu valor patrimonial, as dificuldades se acentuam à 
medida que as experiências analisadas se afastam das narrativas historiográficas 
dominantes. De certo, os esforços para ampliar o debate e revelar um movimento 
de arquitetura que foi plural pôs em relevo, em escala internacional, produções 

como as da África, Ásia e Caribe, e em escala nacional desde a década de 1980 
foram relevantes os esforços para apresentar a arquitetura moderna de formação 
(1930’s) e de difusão (1950’s-1970’s) no Brasil explorando centros urbanos fora do 
eixo geográfico canônico (SP-RJ-MG) e investigando a produção de AM nas capitais 
e cidades das demais regiões brasileiras. 

O reconhecimento dessa pluralidade é fundamental para que se prossiga nas dis-
cussões sobre a preservação do patrimônio moderno no Brasil, cuja produção de 
difusão afastada do epicentro RJ-SP-MG afirmava um país moderno e desenvolvi-
mentista, mas que não chegava nos pequenos e médios centros urbanos brasile-
iros com o mesmo vigor do período de formação, consolidação e reconhecimento 
internacional (1930-1940’s). Sobre o reconhecimento da pluralidade da experiên-
cia moderna, reforçando a necessidade de aprofundamentos a cerca deste tema 
para sua preservação, a fala de Casciato e d’Orgeix (2012, p.11) é pertinente quan-
do defendem que

Além de uma refinada definição do patrimônio do movimento 
moderno, é urgente orientar reflexões para a visão de um patrimônio 
internacional que permita a avaliação de objetos, por sua vez, 
emblemáticos e comuns. Convém apreciar o aporte de expressões 
diversas do modernismo, as quais compreendes tendências banidas por 
certos historiadores, tais como abordagens vernáculas ou regionalismos 
[tradução livre].

O desafio da preservação da herança moderna no Brasil resultante, particular-
mente, do período de difusão dessa arquitetura em centros urbanos como For-
taleza (CE), João Pessoa e Campina Grande (PB), Teresina (PI), Maceió (AL), Aracaju 
(SE), Belém (PA), Campo Grande (MT), apenas para citar alguns, passa necessaria-
mente pelo reconhecimento do valor cultural dessas realizações impulsionadas, 
num dado momento, pela construção/inauguração de Brasília e reflexo de um 
período particular da história do país. Uma tarefa cuja dificuldade é reconhecida 
por Lira (2012, p.11),
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Reconhecer a significância cultural de edifícios do movimento moderno 
ainda é um desafio, pois são difíceis os consensos sobre os valores 
passíveis de conservação entre os envolvidos com esses bens, em 
especial quando se considera o público comum ou não-especialista.

A dificuldade para esse reconhecimento está relacionada à complexidade desse 
patrimônio, que nas palavras de Bruno Favel (Casciato, M.; d’Orgeix, E., 2012, p.07) 
“está ligada às suas qualidades intrínsecas, à grande variedade de materiais e tec-
nologias utilizados e às especificidades de sua concepção espacial” [tradução livre], 
e alerta que “este patrimônio moderno atualmente está em perigo pela ‘erosão 
urbana’, pelas leis de proteção ainda inadequadas e um limitado reconhecimento 
público” [tradução livre].

Nesse sentido, esta comunicação tem por objetivo analisar o cenário da preser-
vação do patrimônio moderno em Aracaju-SE investigando a atuação dos órgãos 
patrimoniais (estadual e federal), a produção acadêmica sobre esse patrimônio 
(documentação e reconhecimento) e o estado atual desses bens na paisagem ur-
bana.

AM-Aracaju e os órgãos patrimoniais
O registro da produção de arquitetura moderna, em Aracaju,  permite destacar a 
década de 1950 como os anos de construção dos primeiros exemplares que intro-
duzem na paisagem urbana da cidade um repertório de formas (caixa prismática 
térrea ou sob pilotis, pilares em “V”, amplas janelas horizontais, telhados borboleta, 
delgados tubos metálicos para sustentação, uso de elementos vazados), de técni-
cas construtivas (estrutura de concreto modular deixando livres planta e fachada) 
e de experimentação espacial (fluidez em detrimento da compartimentação) cu-
jos vínculos à Arquitetura Moderna Brasileira  são percebidos sem dificuldades e, 
mais que isso, estão fortemente vinculados a uma produção específica: a carioca.  
Apenas para citar alguns exemplares a Res. Maria Melo (1956, já demolida), Res. 
Hora Oliveira (1957-58), Res. Souza Freire (1958), Ed. Atalaia (1956-1958).

Figura 1: Residências modernas em Aracaju. Superior, da esquerda para direita: Res. Maria Melo, 

Res. Souza Freire e Res. Hora Oliveira. Inferior, da esquerda para direita: Res. Osman Buarque e 

Res. José Gonçalves. Fonte: acervo LaPEM.

Se por um lado esses são os exemplares cuja aproximação à uma produção nacio-
nal é mais facilmente reconhecível, por outro, são apenas partes de um processo 
de modernização que impulsionava o crescimento da cidade em direção ao Sul 
criando e consolidando novos bairros cuja paisagem se construída moderna tam-
bém através de outras construções que se não alcançavam a eloquência das cita-
das também são testemunho dessa época e ajudam a contar parte da histórica da 
modernização do Brasil e da modernidade que o representa em meados do sécu-
lo XX e que marca a arquitetura de difusão da aventura moderna no Brasil. Nesse 
sentido podem ser citadas as residências Osman Buarque (1954), José Gonçalves 
(1955) (Figura 1).   

A gestão do patrimônio em Aracaju/SE não dedica a essa produção o mesmo 
reconhecimento e esforços para salvaguarda de construções do século XIX e pri-
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meiras décadas do século XX (1900-1930’s). Entre os bens patrimoniais reconhe-
cidos como monumentos e tombados em esfera estadual apenas 01, de um total 
de 39 monumentos, é obra da segunda metade do século XX e reconhecida como 
AM. Trata-se do Terminal Rodoviário Gov. Luiz Garcia projetado pelo Eng. Rafael 
Grimaldi e inaugurado no ano de 1962. Na esfera nacional, nenhum conjunto ou 
bem imóvel na cidade de Aracaju está na lista dos livros de tombo do IPHAN, cujo 
conjunto de tombamentos para o estado de Sergipe revela uma dedicada atenção 
aos bens do século XVII, XVIII e XIX.

Conselho Estadual de Cultura, responsável pela gestão do patrimônio histórico 
artístico e cultural do Estado de Sergipe foi criado em 1967, desempenha ações 
efetivas no reconhecimento e na salvaguarda do patrimônio cultural de Aracaju a 
partir de 1973, data do primeiro tombamento registrado por esse órgão e que cor-
responde ao Cemitério dos Náufragos. O primeiro tombamento de edificação com 
reconhecimento valor histórico e artístico ocorreu em 1981 com o prédio da antiga 
Faculdade de Direito (atualmente Sede do Cultart). Nas décadas de 1980 e 1990 
mais 09 edificações entre neoclássicas e ecléticas são inscritas no Livro de Tombo 
do Patrimônio Estadual e, dentre estas, nenhuma obra de Arquitetura Moderna 
(AM). Apenas duas obras Art Decó entram nessa lista, uma inscrita em 1991 (atual 
sede do Arquivo Público Municipal) e outra em 2007 (Instituto Histórico e Geográfi-
co de Sergipe). A única obra moderna inscrita é a Estação Rodoviária Gov. Luiz Gar-
cia, cujo decreto foi publicado em 2003. Assim, o patrimônio arquitetônico de Ara-
caju é fortemente identificado por edificações neoclássicas e ecléticas e de caráter 
institucional, os bens privados residenciais aparecem em número muito reduzido 
e cujo uso atual é institucional como a sede da superintendência do IPHAN-SE.

O tratamento dado pelo Estado ao patrimônio moderno, em concordância com 
o que já exposto, chegou a reconhecer obras institucionais, mas não reconhece a 
produção privada residencial. Em 1996 três processos para tombamento de obras 
modernas (institucionais) foram iniciados, analisados pelo Conselho Estadual de 
Cultura e o desfecho desses processos elucida os desafios da preservação desse 
patrimônio em Aracaju: Processo CEC/46/1996 (Hotel Palace de Aracaju, 1962), 

Processo CEC/47/1996 (Edf. Walter Franco, 1957); Processo CEC/47/1998 (Estação 
Rodoviária Gov. Luiz Garcia, 1962). Dentre esses três processos, os pareceres 
foram a favor do tombamento do Terminal Rodoviário Gov. Luiz Garcia[1] e Ed-
ifício Walter Franco, dos quais apenas o primeiro foi inserido no Livro de Tombo 
do Estado. O Ed. Walter Franco, apesar de ter recebido um parecer favorável do 
relator Luiz Fernando R. Soutelo, não consta no Livro de Tombo e até o momento 
não se tem razões claras sobre sua não inclusão. O processo para tombamento 
do Hotel Palace de Aracaju teve sua última movimentação em 2007 e encontra-se 
em diligência até os dias de hoje (abril 2018).

Figura 2: Terminal Rodoviário Luiz Garcia (esquerda) e Edifício Walter Franco (direita). Fonte: 

acervo LaPEM.

Apesar do parecer favorável ao tombamento do Hotel Palace de Aracaju, emitido 
em 1996, um dos conselheiros questionou as razões que teriam motivado o defer-
imento do pedido de tombamento como consta em ata de outubro de 1996, não 
reconhecendo o valor histórico da edificação. Alguns conselheiros argumentaram 
pela importância do reconhecimento do patrimônio mais recente, como Maria da 
Glória Santana sob os seguintes argumentos:

[1]  O decreto que autoriza inclusão deste bem no Livro de Tombo nº1-
Geral em abril de 2003, enquanto o processo de tombamento iniciou 
em 1998.
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O primeiro era o fato de que, como foi dito pelo relator, o prédio tinha 
uma referência arquitetônica que marcava uma época e, que, como 
normalmente a preocupação constante era sempre a de se tombar 
aquilo que era mais antigo, findava se preservando os bens das décadas 
de 10, 20, 30 e preservando quase nada da década de 40, 50 para cá. 
Sendo assim, devido a rapidez das transformações urbanas de hoje era 
preciso preservar tais construções que são verdadeiros testemunhos de 
uma época.

Nesse posicionamento fica evidente a necessidade, bem como a dificuldade, do 
reconhecimento de um patrimônio jovem para o qual a antiguidade não se colo-
ca como critério para seu valor patrimonial. O segundo argumento exposto pela 
referida conselheira reforça a tendência local de valoração dos bens imóveis in-
stitucionais, uma vez que “se, entretanto, o prédio do hotel fosse de propriedade 
privada, o seu julgamento seria diferente”. Essa é uma leitura que parece per-
manecer tendo em vista o número quase irrisório de bens privados na lista do 
patrimônio estadual, o que é um desafio para a proteção de residências modernas 
de relevante valor arquitetônico e histórico para a cidade (Figura 1) algumas delas 
já demolidas. Através das peças do processo também fica evidente a preocupação 
co a definição de um novo uso para o prédio, abandonado desde meados da dé-
cada de 1980.

Diante do impasse quanto ao tombamento, o processo ficou suspenso aguardan-
do um estudo arquitetônico mais detalhado, o qual não foi apresentado, e em 
janeiro de 2007 foi registrado o último despacho destacando a edificação como 
“um dos primeiros marcos da verticalização em nossa Capital” e a importância da 
continuidade do processo “a fim de que possamos chegar a uma definição para 
a restauração, reutilização do espaço e posterior tombamento” (conselheira Ana 
Conceição Sobral de Carvalho). Embora o processo não tenha continuado, o Ho-
tel Palace de Aracaju continuou sendo importante objeto de reflexões como ele-
mento da paisagem urbana da cidade e como marco histórico de um importante 
período de desenvolvimento e de modernização e em matérias de jornais que no-
ticiavam o desgaste de partes da edificação – falta de manutenção e abandonado 

deste 1985 – e até mesmo a perda de alguns elementos como a queda de parte da 
marquise devido a corrosão da estrutura metálica que a suportava. Essas notícias 
sempre insinuam a condenação estrutural do prédio e sua possível demolição.

Há quase uma década o IPHAN-SE tem tentado finalizar processo de pedido de 
tombamento para conjunto de interesse cultural na área central de Aracaju e 
bairros fronteiriços, o que inclui a AM (institucional e residencial) como parte da 
paisagem a ser inscrita em livro de tombo, mas não é previsto o tombamento 
individual de bens.

O relato acima reforça os desafios para preservação da AM relacionados aos 
“problemas existentes no reconhecimento e tombamento desta arquitetura” (Di-
niz, 2011, p.152), os quais estão intimamente relacionados ao tempo como valor 
patrimonial e que colocam em risco potencial “a produção do pós-guerra [II G.M.] 
e mais particularmente aquela dos anos 1960 e 1970 [tradução livre]” (Casciato; 
d’Orgeix, 2012, p.13). De fato, os órgãos patrimoniais locais não negligenciam 
totalmente a importância desse patrimônio, mas o reconhecimento profissional 
dessa arquitetura não é elemento comum a todos, e o problema se aprofunda 
quando posto à população visto que “nossas sociedades ainda não consolidaram 
a ideia de que a arquitetura moderna é um produto cultural e de que deve ser 
protegida para as futuras gerações” (Diniz, 2010, p. 03). Essa realidade não é ex-
ceção, ao contrário, está presente em todos os debates sobre a conservação da 
arquitetura moderna e o patrimônio do século XX.

Apesar de importantes avanços internacionais a cerca desse tema, como o recon-
hecimento e a inscrição e importantes construções do século XX à lista do pat-
rimônio mundial da Unesco, como Villa branca de Tel-Aviv (insc. 2003), Ópera de 
Sidney (insc. 2007) e o campus central da Universidade Nacional Autônoma do 
México (insc. 2005), os desafios para proteção desse patrimônio ainda são de 
grandes proporções. Como reconheceu Macdonald (2012, p.149), “nós ainda não 
alcançamos um pleno reconhecimento nem o suporte necessário à conservação 
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do patrimônio do século XX e nós não temos nem visão, nem abordagem, nem 
metodologias comuns para alcançar esse objetivo” [tradução livre].

Ademais, a dificuldade de reconhecimento desse patrimônio está vinculada à im-
portantes lacunas no conhecimento de sua história imbricada à histórica da ci-
dade, o que se torna ainda mais agravante quando se trata das obras residenciais 
que vão sendo consumidas pelo mercado imobiliário mais rapidamente do que 
se tenha tempo para resgatar suas histórias ou registrar sua existência, enquanto 
para os edifícios institucionais tanto a permanência na paisagem urbana quanto 
o reconhecimento de sua relevância histórica sejam mais duradouros – o que não 
minimiza as ameaças como é o caso do Hotel Palace de Aracaju.

Destarte, o resgate dessas histórias tem se mostrado uma corrida contra as ações 
do tempo e do mercado imobiliário que o consomem e o devoram. Muitos ed-
ifícios modernos de relevante valor cultural já foram perdidos sem que seus va-
lores tivessem sido reconhecidos pela sociedade. Em Aracaju, podemos citar a 
residência Maria Melo demolida em 2009 para construção de duas torres residen-
ciais e o Hotel Palace de Aracaju hoje sob ameaça de demolição em razão de seu 
estado atual de conservação.

AM-Aracaju e Documentação
Os esforços internacionais dos últimos 25 anos pela documentação, pelo reconhe-
cimento e pela conservação do patrimônio do século XX também tem seus para-
lelos no Brasil com um olhar dedicado à arquitetura moderna de difusão em ter-
ritório nacional, edificada principalmente entre as décadas de 1950 e 1970, que já 
resultou em importantes trabalhos de resgate, registro e de revisão da narrativa 
dominante sobre a experiência moderna de arquitetura no Brasil. Trabalhos de in-
vestigação no âmbitos dos programas de pós-graduação e iniciação científicas, em 
muitas das vezes vinculados à atuação do DOCOMOMO no Brasil e seus núcleos 
regionais, trouxeram ao debate novos personagens, novas experiências constru-
tivas e de representação de uma certa modernidade que marcou a paisagem dos 

principais centros urbanos do país e que hoje significa a maior parte do patrimô-
nio edificado dessas cidades.

Esses trabalhos foram fundamentais para que hoje se perceba que não se tratou 
de experiências pontuais, mas que estas estão inseridas e representam um mo-
mento importante da histórica do país e que deve ser reconhecimento não apenas 
na escala local ou regional, mas em escala nacional. Sem dúvida, este é um esforço 
que ainda precisa ser feito e cuja realização é fundamental para o reconhecimento 
da experiência moderna no Brasil, sua diversidade de realizações e, por conse-
quência, para o processo de reconhecimento de seu valor patrimonial. Para que, 
por fim, possamos falar na gestão desse patrimônio.

Nesse sentido, as pesquisas conduzidas atualmente no Laboratório de Pesquisa 
Projeto Ensino e Memória (LaPEM) tem por objetivo a revisão da documentação 
do conjunto edificado em Aracaju nas décadas 1950 e 1960 a fim de reconhecer 
a produção de AM na cidade de Aracaju para ampliação da narrativa corrente e a 
digitalização do patrimônio moderno local. As pesquisas sobre produção de AM 
em Aracaju foram realizadas nos anos 2002-2003 sob coordenação da Prof. Juli-
ana Nery, o que teve desdobramentos importantes em trabalhos finais de grad-
uação, publicações em anais de congresso e capitulo de livro e dissertações de 
mestrado. Após o término das pesquisas a área continuou sendo alimentada por 
esses trabalhos. Em 2015, recém-chegada à Aracaju, retomei as pesquisas nessa 
área procurando ampliar os trabalhos já iniciados anteriormente a partir da busca 
por informações em fontes primárias que pudessem dar suporte à compreensão 
dessa experiência como um processo de modernização pelo qual várias capitais 
brasileiras vivenciam dentro da política desenvolvimentista do país.

Elegemos como ponto de partida o acervo de projetos do Arquivo Público de 
Aracaju, sob responsabilidade da FUNCAJU, explorando o conjunto de projetos 
aprovados para construção nas décadas de 1950 e 1960. Esse trabalho permitiu 
não penas retificar informações como datas e autores de projetos, mas princi-
palmente, conhecer o processo de transformação da paisagem urbana que aos 
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poucos se legitimava pela modernização de suas construções através da adoção 
de um repertório formal, construtivo e espacial identitário da AM no Brasil, reve-
lando forte vínculo com a recém inauguração capital federal Essas transformações 
estavam presente não apenas nas novas construções que ajudavam à consolidar 
os novos espaços de expansão do tecido urbano (Centro, São José, 13 de Julho), 
mas em projetos de reforma que denunciavam o desejo por renovação e modern-
ização da paisagem de áreas urbanas já consolidadas (Centro, Siqueira Campos, 
Industrial). Depuração da forma, racionalização da construção, relações espaciais 
mais fluidas eram elementos comuns fosse em reformas ou novas construções, 
reflexo de um processo que extrapola a leitura das obras institucionais e revela o 
papel importante das construções residenciais privadas e que lança um olhar para 
enxerga o objeto e suas relações com a cidade. 

O objetivo desse resgate é o reconhecimento desse processo de modernização 
para que se possa, então, instrumentalizar avaliações quanto ao patrimônio mod-
erno edificado e, posteriormente, orientar sua gestão. De certo, nem todas as 
obras edificadas alcançam o mesmo grau de realização quanto à autenticidade, 
mas é capaz de ter seu valor reconhecimento enquanto parte de um conjunto.

Mais uma vez recuperaremos o caso do Hotel Palace de Aracaju (1961-1962), rece-
be o reconhecimento tanto por profissional quanto de parte da sociedade como 
edificação de relevante valor histórico e cultural para a cidade, erguido como sím-
bolo de progresso e desenvolvimento por um Estado que procurava projetar-se 
no cenário regional dando mostras de uma economia ativa atraindo investimen-
tos turísticos e de exploração do petróleo. O edifício foi marco, junto com o ed-
ifício Atalaia (1956-1958), do início da verticalização da cidade, consolidação da 
renovação de um repertório depuração da forma com ausência de ornamentos 
e uma inserção urbana própria do tipo vertical experimentado na América Latina 
com torre sobre base prismática a exemplo do Conjunto Nacional em São Paulo 
(1956).

Figura 3: Desenho do projeto original para o Hotel Palace de Aracaju, autoria Eng. Rafael Grimaldi. 

Fonte: acervo IHGS.

Embora se perceba o reconhecimento quanto a importância histórica da edifi-
cação, o resgate das informações sobre o projeto e o histórico da construção não 
foi uma tarefa fácil. As informações correntes e comuns eram o período de con-
strução, a autoria do projeto, a importância do prédio quando em funcionamento 
ao abrigar um dos murais do artista plástico Jenner Augusto, ter recebido impor-
tantes personalidades e ter abrigado importantes eventos sociais à época. Por fim, 
a percepção de que a falência do prédio era também a falência do centro urbano 
da cidade (nucleação que representa o início da ocupação da cidade). Assim, pou-
co se revelava sobre o projeto, suas características construtivas e arquitetônicas, o 
que era uma lacuna já reconhecida no âmbito do próprio processo de tombamen-
to iniciado em 1996 e que ainda restava sem uma resposta adequada.

Assim, foi necessário a busca em acervos públicos (IHGS, CEHOP e Biblioteca Epifâ-
nio Dória) para recolher material sobre publicações à época da construção (revis-
tas e jornais) e o projeto original. Esses elementos revelaram algumas alterações 
importantes entre projeto e obra construída como o bloco lateral voltado à traves-
sa Baltazar Góis (Figura 3 e Figura 4) e a incorporação de uma piscina que não 
havia sido prevista. No projeto original, sobre a base que abrigaria as lojas comer-
ciais seriam erguidos a torre do hotel e uma construção mais baixa para abrigar 
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unidades tipo quarto-sala. Esse segundo bloco não foi construído, manteve-se a 
base com três pavimentos (térreo mais dois) e a torre de 10 andares para o hotel.

O projeto e a obra construída demonstram a preocupação com a adequação 
climática no uso de cobogó na fachada poente da torre do hotel (Figura 4, à di-
reita), implantação dos blocos verticais voltados a Leste e Sul com aberturas que 
favorecem a ventilação cruzada e a captação dos ventos leste e sudeste (predom-
inantes da região). Ritmo da composição marcado pelos elementos estruturais 
(vigas e pilares), esquadrias de madeira, revestimentos cerâmicos na fachada e o 
piso para o terraço parcialmente coberto pelo bloco vertical são outros elementos 
importantes a serem destacados no projeto.

A implantação da edificação também revela uma relação entre o objeto arquitetôni-
co e a dinâmica urbana, já explorada em outros tipos verticais modernos, que é 
uma rua interna que corta a quadra criando novos percursos urbanos e amplian-
do o passeio público, esse resultado é possível a partir de uma base prismática 
que apesar de ocupar os limites do lote cria um o pátio interno liberando o centro 
da quadra para o acesso e passeio público. Figura 4: Hotel Palace de Aracaju. Planta baixa térreo (acervo CEHOP), fotos do pátio interno 

(acervo LaPEM).

AM-Aracaju e Paisagem Urbana atual
O debate não se faz apenas a cerca do edifício, mas da sua relação com a cidade 
à medida que “o patrimônio precisa ser tratado como parte integrante da cidade, 
que tem uma função social a cumprir” (Lira, 2012, p.07), o que nos leva a recu-
perar a essência própria da arquitetura do Movimento Moderno que “significa 
tecnologia contemporânea a par com as novas funções sociais emitidas a partir de 
um contexto democrático que reflecte as transformações culturais e econômicas” 
(Tostões, 2015, p.17). Essa relação com a cidade e a função sociais dessa arquite-
tura e desses edifícios fica mais evidente quando lembramos que “a grande massa 
de nossas cidades é feita de edifícios modernos” (Diniz, 2010, p. 04), tem-se então 
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um grande “estoque construído” cujo reaproveitamento é também um tema para 
sustentabilidade de nossas cidades.

Desse conjunto edificado, as residências talvez sejam o patrimônio mais frágil 
desse conjunto e é evidente perceber as descaracterizações, os abandonos e as 
perdas irreversíveis. A renovação urbana avança e as casas em geral passam a 
dar lugar a pequenos comércios, clínicas em um processo de adaptação que não 
tem levado em conta os elementos formais ou construtivos característicos dessas 
edificações. Os bens institucionais são menos vulneráveis e tem resistido melhor 
às pressões do mercado imobiliário, embora alguns pereçam pelo abandono a 
exemplo dos edifícios verticais Hotel Palace de Aracaju e prédio do INSS.

Sendo mais específico, o edifício alto é uma construção essencialmente vinculada 
ao século XX e, segundo Amorim (2012, p.01), sejam “talvez, o maior conjunto de 
construções modernas encontradas em cidades brasileiras (...)”. Esse fato ratifica 
a preocupação legítima quanto ao abandono e sucateamento desse patrimônio 
construído e elemento simbólico importante da paisagem dos centros urbanos 
brasileiros, cuja importância do “tipo o inscreve no rol de edificações representa-
tivas do processo de modernização do país, particularmente no que se refere às 
características de urbanização pelas quais as cidades brasileiras passaram e vêm 
passando” (Amorim, 2012, p.01).

As especificidades do edifício vertical colocam desafios próprios à conservação e 
restauro da AM.

Se os edifícios verticais de promoção privada podem ser considerados 
objetos de interesse patrimonial, seja como tipo ou como exemplares 
notáveis, a sua conservação apresenta desafios que podem ser 
circunscritos em duas esferas: e a das propriedades extrínsecas ao 
objeto arquitetônico e a das suas propriedades intrínsecas. (Amorim, 
2012, p.02)

Essa condição não se refere apenas ao edifício vertical de promoção privada, o 
que aplicaremos aqui para o caso do Hotel Palace de Aracaju que é um bem de 
posse mista sendo o volume da base de natureza privada e a torre de natureza 
estatal. O desuso e abandono da parte estatal deste a década de 1980 não signif-
icou o abandono total do edifício moderno. Com o fim do uso hoteleiro o uso do 
volume inferior como comércio e serviço ainda se manteve. Até os primeiros anos 
do século XXI alguns consultórios e escritório mantinham atendimento. Com a fal-
ta de manutenção e o gradual desgaste, os andares superiores foram desativados 
e atualmente apenas as lojas do térreo seguem funcionando acompanhando a 
dinâmica do entorno urbano no qual está inserido e que é marcado por intenso 
comércio.

Analisando o processo de tombamento do Hotel Palace é possível perceber 
a preocupação em designar um novo uso para o edifício, uma vez que quando 
proposto o tombamento (1996) o hotel já não estava mais em funcionamento des-
de 1985. Naquele período, uma década de abandono da torre do Hotel, marcado 
pela queda de parte da marquise e a decisão de retirá-la me sua totalidade, ao 
invés de recuperar, já se colocava a possibilidade de demolição de todo o prédio. 
Em 2018 pouco desse quadro foi alterado a não ser pelo avanço da degradação de 
uma edificação que dos seus 56 anos apenas 23 foi de pleno uso e 33 de abando-
no. Foram muitas as perdas já contabilizadas, além de danos graves na estrutura 
de concreto, troca das esquadrias de madeira por esquadrias de alumínio, retira-
da da marquise no térreo, tamponamento de aberturas, inclusão de cobogós em 
detrimentos de esquadrias, danos no pano de cobogó da fachada oeste, retirada 
do painel do artista plástico Jenner Augusto (transferido para o hall do Teatro Ath-
eneu), falências das instalações elétricas e hidrossanitárias, queda de parte do 
revestimento cerâmico da fachada e no interior da edificação, e talvez a que seja a 
maior delas, perda da sua função social. 

Além dos desafios já expostos quanto ao reconhecimento e valorização do pat-
rimônio moderno do século XX, é essencial aprofundar investigações sobre um 
novo uso para este edifício moderno, para então lidar com os desafios de ade-
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quá-lo ao novo uso e aos temas específicos para uma posterior ação de restauro 
quanto às patologias na estrutura de concreto, instalações, esquadrias e revesti-
mento com o cuidado necessário para evitar a tendência ao refazimento em detri-
mento da conservação ou mesmo do restauro, possivelmente

resultado da propensão a considerar a intervenção nas obras recentes 
como questão diversa do verdadeiro restauro que, se algum modo, seria 
reservado ao antigo, somada a um aprofundamento histórico-crítico, 
voltado à produção arquitetônica do século 20, ainda imaturo (Salvo, 
2007, p. 140).

Por outro lado, uma ação de intervenção no Hotel Palace de Aracaju não se re-
sume a um problema teórico-crítico, mas a um problema político e social que tem 
se mostrado um entrave para o reconhecimento de seu valor patrimonial – lem-
bramos o processo de tombamento em diligência desde 2007 – e para ações efeti-
vas para o reuso da edificação. Desde o fechamento da torre (propriedade do Gov-
erno do Estado) em 1985 o que se tem notícias são ações sucessivas de mutilação 
com o descarte de partes da edificação como a retirada total da marquise após a 
queda de parte dessa estrutura, retirada de todo o piso de madeira dos quartos 
do hotel e das esquadrias de madeira (substituídas por cobogó) e desligamento 
de toda parte elétrica com a justificativa de evitar maiores danos em um possível 
incêndio. O descarte dessas partes não se justificava por danos irreversíveis, o que 
também ocorreu com a retirada por elevadores. Ao longo desse período vários 
laudos foram elaborados tanto pela Prefeitura quanto pela Defesa Civil, nenhum 
deles condena a estrutura do prédio, mas alerta para necessidade de manutenção 
e de um novo uso para a edificação. Todos os sucessivos alertas não despertaram 
nenhuma ação para salvaguarda ou conservação desse bem de reconhecido valor 
cultural. Em 2017, foi solicitado um novo laudo ao CREA-SE (atualmente em fase 
de conclusão para publicação) que, pelos relatos colhidos, parece ser o último 
tendo em vista o interesse do poder público em ratificar a obsolescência da torre 
e justificar sua demolição.

Portanto, os desafios não são apenas técnicos ou teóricos, talvez o maior deles 
seja ainda o reconhecimento do valor patrimonial de uma edificação moderna 
que configura, junto a outras obras de igual valor cultural, um marco importante 
da história recente da cidade de Aracaju inserido ainda em um processo de mod-
ernização que foi, mais que local, nacional. Simona Salvo é categórica quando afir-
ma que “negar a possibilidade de conservação do moderno é injustificado e sem 
fundamento teórico” (2007, p. 154). 

O desafio da preservação do patrimônio moderno em Aracaju enfrenta todas as 
questões já apontadas pelos principais autores na área, mas reconhecemos que 
hoje o maior deles é o do reconhecimento. Assim, nosso trabalho busca contribuir 
para essa tarefa através das ações de pesquisa e ensino coordenadas pelo La-
PEM-UFS e provocando diretamente os órgãos culturais competentes no sentido 
da salvaguarda desse patrimônio.



5888 5889

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Referências Bibliográficas
AMORIM, Luiz. Das (im)possibilidades da conservação de edificações em re-
gime condominial. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 2., 2012, Natal. Resumo Ex-
pandido... Natal, Seminário ENANPARQ, 2012.

CASCIATO, Maristela; D’ORGEIX, Émilie. Architectures Modernes: l’émergence d’un 
patrimoine. Bélgica: Editora Mardaga, 2012.

DINIZ, Fernando. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. Série 
textos para discussão – Série Gestão do Restauro, v. 46. Olinda: editora Centro de 
Estudos Avançados da Conservação Integrada, 2010, p. 22.

LIRA, Flaviana. Por uma agenda de discussões sobre a conservação da arquitetu-
ra moderna. In: SEMINÁRIO DA REDE CONSERVAÇÃO_BR: a conservação do pat-
rimônio no brasil: teoria e prática, 1., 2012. Anais Eletrônicos... Recife: CECI, 2012. 
Disponível em: http://www.ct.ceci-br.org/ceci/br/component/content/article/631.
html.

MACDONALD, Susan. La conservation de l’architecture moderna au xxe siècle : ap-
proches existantes, dialogues changeants et nouveaux paradigmes. In : CASCIATO, 
Maristela; D’ORGEIX, Émilie. Architectures Modernes: l’émergence d’un patrimoine. 
Bélgica: Editora Mardaga, 2012, p. 149-156.

NERY, Juliana. Registros: As Residências Modernistas em Aracaju nas Décadas de 
50 e 60. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 5., 2003, São Carlos. Anais... São Car-
los: Edusp, 2003.

PROCESSO DE TOMBAMENTO CEC/46/1996. Hotel Palace de Aracaju.

PROCESSO DE TOMBAMENTO CEC/47/1998. Terminal Rodoviário Governador Luiz 
Garcia.

PROCESSO DE TOMBAMENTO CEC/47/1996. Edifício Walter Franco.

SALVO, Simona. Retauro e “restauros” das obras arquitetônicas do século 20: inter-
venções em arranha-céus em confronto. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Revista 
CPC, São Paulo, n.4, p.139-157, mai/out. 2007.

TOSTÕES, Ana. Patrimônio moderno: a conservação e a reutilização como um re-
curso sustentável. Joelho-Revista de Cultura Arquitectónica: A questão do patrimô-
nio/The built heritage debate, Coimbra, n.06, p. 16-24, dez.2015.



5890 5891

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

A GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
MODERNO: UM ESTUDO 
SOBRE A AVALIAÇÃO DO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
DO CONJUNTO 
URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 
A PARTIR DA VISÃO DOS 
RESIDENTES DO PLANO 
PILOTO.
LIRA, FLAVIANA BARRETO (1); HIDAKA, LÚCIA TONE FERREIRA 
(2)

(1) Universidade Federal de Pernambuco. Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife/PE. CEP: 50670-901.
flavianalira@hotmail.com

(2) Universidade Federal de Alagoas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Campus A.C. Simões. Av. Lourival Melo Mota, s/n Tabuleiro do Martins. Maceió/
AL.CEP:57072-900 
lucia.hidaka@fau.ufal.br

RESUMO
No Guia Operacional do Patrimônio da Humanidade da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) destaca-se a relevância 
quanto aos Estados-Parte efetivamente realizarem ações de monitoramento 
e avaliação de seus bens inscritos da Lista do Patrimônio Mundial. A tarefa é 
de extrema complexidade em função de serem bens de diversas naturezas — 
objetos, sítios, reservas ambientais, entre outros — e em constante processo de 
transformações fruto de ações antrópicas e naturais. Neste sentido, este artigo 
apresenta os resultados de pesquisa desenvolvida com apoio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Brasília, sobre a avaliação 
do estado de conservação dos vinte e cinco atributos patrimoniais que expressam a 
Significância Cultural do sítio histórico patrimonial salvaguardado pela UNESCO, a 
partir da visão dos residentes de longa data e recentes das superquadras brasilienses. 
Metodologicamente a pesquisa destaca três etapas: 1) a preparação para a pesquisa 
de campo, destacando a formação do entrevistador, a seleção dos entrevistados (a 
partir das superquadras) e a documentação de apoio; 2) a pesquisa de campo, tempo 
de duração, horários e possíveis reprogramações; 3) a análise dos dados coletados. 
Como resultados a serem destacados têm-se: a) foram aplicados 40 questionários, 
um em cada superquadra sorteada, 20 na Asa Norte e 20 na Asa Sul; b) foram 
entrevistados quinze residentes de longa data (morador há no mínimo quinze anos) 
e vinte e cinco residentes recentes; c) os residentes de longa avaliaram com nota 
máxima o atributo “Plano Piloto de Brasília como fato histórico, arquitetônico e 
urbanístico”, outros cinco obtiveram o desempenho muito positivo de conservação 
(“Conjunto da Esplanada dos Ministérios”, “Conjunto da Praça dos Três Poderes”, 
“Conjunto arquitetônico e artístico da Catedral Metropolitana”, “Palácio da Alvorada” 
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e “Disposição simétrica das superquadra”); os piores avaliados foram “Torre de TV 
como marco construído vertical ao oeste do Eixo Monumental”, “Comércio local das 
entre quadras”, “Superquadra brasiliense” e “Setores comerciais, de autarquias, 
bancários, hoteleiros, de rádio e TV, médico- hospital e de diversões”; d) os residente 
recentes, atribuíram a pontuação máxima para o “Palácio da Alvorada”, e os piores 
avaliados foram “Unidade Vizinhança constituída pelas SQS 107, 108, 307 e 308”, 
“Comércio local das entre quadras”, “Superquadra brasiliense” e “Setores comerciais, 
de autarquias, bancários, hoteleiros, de rádio e TV, médico- hospital e de diversões”); 
e) em ambos os grupo a integridade do atributo patrimonial foi o indicador pior 
avaliado. No geral, os procedimentos da pesquisa demonstraram ser eficazes e 
possibilitam quantificar a posição qualitativa dos entrevistados, porém outros 
instrumentos devem complementar esta análise e séries históricas são necessárias 
para efetiva avaliação do Estado de Conservação de bens de alta complexidade.

Palavras-chave: Brasília; Estado de Conservação; Avaliação; Stakeholders; Residentes.

Introdução
Brasília é fruto da aplicação mais significativa em todo o mundo dos princípios 
do Movimento Moderno na Arquitetura e Urbanismo. Capital do Brasil, a cidade 
é a síntese e o marco de um momento histórico, relacionado à construção de 
uma cidade capital e monumento no interior do país. Construído a partir do Plano 
Piloto de Lucio Costa entre os anos de 1957 e 1960, Brasília teve, em diferentes 
momentos, o valor do seu conjunto urbanístico reconhecido como patrimônio e 
isso se encontra materializado nos diferentes níveis de proteção que incidem so-
bre o Plano Piloto: distrital (Governo do Distrito Federal), federal (IPHAN) e global 
(UNESCO).

O tombamento distrital ocorreu por meio do Decreto nº 10.829 de outubro de 
1987 que visa à proteção ao Plano de Lucio Costa, delimitada a Leste pela Orla 
do Lago Paranoá; a Oeste pela Estrada Parque Industrial e Abastecimento – EPIA; 
ao Sul pelo Córrego Vicente Pires e ao Norte pelo Córrego Bananal. Na instância 
federal, o conjunto urbanístico de Brasília foi inscrito no Livro de Tombo Histórico 
pelo Iphan em 14 de março de 1990. A regulamentação do tombamento ocorreu 
em outubro de 1992 por meio da Portaria nº 314 do SPHAN. 

No nível global, Brasília foi reconhecida como patrimônio da humanidade pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
por meio do processo nº 445 de 17 de dezembro de 1987. Constitui-se no maior 
sítio inscrito na lista do patrimônio da humanidade, com área de 116 Km² (o Dis-
trito Federal tem 5800 Km²). O valor universal excepcional foi atribuído ao Plano 
Piloto a partir do enquadramento em dois dos critérios definidos na Convenção 
do Patrimônio da Humanidade (1972): (i) representar uma obra-prima do gênero 
criativo humano; e (iv) exemplo excepcional de um tipo de construção, conjunto 
arquitetônico ou tecnológico ou de paisagem que ilustra estágio(s) significativo(s) 
da humanidade.
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Para além desses critérios, o documento de classificação, que justifica as razões 
para inclusão de Brasília na Lista do patrimônio da humanidade, aponta como mo-
tivações para sua inscrição os seguintes aspectos: a magnitude de seu complexo 
histórico e cultural e de suas dimensões territoriais, a maneira como se realizou a 
síntese de um dado pensamento cultural, bem como a forma como foi divulgada 
internacionalmente com a presença constante da mídia e de personalidades de 
todo o mundo. 

No ano de 2012, em atendimento à exigência da UNESCO de delimitar o polígono 
de entorno para a área classificada com Patrimônio da Humanidade, foi aprovada 
pelo IPHAN a Portaria nº 68 de 15/02/2012. Além de definir a referida poligonal de 
entorno, o objetivo principal dessa norma é garantir que todas as intervenções 
nessa área obedeçam a diretrizes gerais que visam: garantir a leitura do traça-
do e a preservação do espírito, concepção e ambiência do Plano Piloto; garantir 
a visibilidade do horizonte a partir da área tombada; garantir a visibilidade do 
Plano Piloto a partir dos mirantes naturais existentes na cumeada da Bacia do 
Lago Paranoá. Para tanto, todo projeto dentro da área de entorno que envolva 
mudança no parcelamento e/ou uso do solo, incluindo novos loteamentos e/ou 
projetos de regularização fundiária deverá ser submetido o IPHAN para análise e 
manifestação.

Como não poderia deixar de ser, a gestão urbana do Conjunto Urbanístico de 
Brasília é complexa e envolve articulações institucionais entre o Instituto do Pat-
rimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Governo do Distrito Federal 
(GDF). A UNESCO, por meio de seus ciclos de Relatório Periódicos (periodic reports) 
estabelecidos nos seus Operational Guidelines, monitora periodicamente a con-
servação e gestão do conjunto, tecendo críticas e sugerindo recomendações aos 
órgãos gestores locais. A tarefa é de extrema complexidade em função de serem 
bens de diversas naturezas — objetos, sítios, reservas ambientais, entre outros — 
e em constante processo de transformações fruto de ações antrópicas e naturais. 

Neste sentido, este artigo apresenta os resultados de pesquisa desenvolvida em 
Brasília sobre a avaliação do estado de conservação de vinte e cinco atributos 
patrimoniais que expressam a Significância Cultural do sítio histórico patrimonial 
salvaguardado pela UNESCO, a partir da visão dos residentes de longa data e re-
centes das superquadras brasilienses. Destaca-se na discussão as reflexões sobre 
a relação entre esses residentes e os atributos patrimoniais sobre a conservação 
do sítio histórico de Brasília.

A pesquisa embasa-se na metodologia desenvolvida por Hidaka (2011), Zancheti 
e Hidaka (2011) e Zancheti e Hidaka (2012) do Indicador de Avaliação do Estado 
de Conservação de Cidades Patrimônio da Humanidade e foi um dos três sítios 
históricos patrimoniais que passaram por essa avaliação. Houve a participação 
de professores da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de 
Alagoas e Universidade de Brasília, estudantes e técnicos, com apoio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Métodos e Técnicas
Metodologicamente a pesquisa destaca três etapas: 1) a preparação para a pesqui-
sa de campo, com a formação do entrevistador, a seleção dos entrevistados (a 
partir das superquadras) e a documentação de apoio; 2) a pesquisa de campo, 
tempo de duração, horários e possíveis reprogramações; 3) a análise dos dados 
coletados.

No que tange à etapa 1 a formação do entrevistador priorizou o entendimento 
sobre pesquisa qualitativa, conceitos do questionário e abordagem do entrevista-
do. Quanto às entrevistas com os Residentes das superquadras, a programação 
de ida ao campo se baseou num sorteio prévio de 20 superquadras na Asa Sul e 
20 superquadras na Asa Norte onde deveriam ser aplicados os questionários. O 
sorteio também foi concebido de modo a contemplar todas as faixas de super-
quadras: 100, 200, 300, 400. Assim, as 40 superquadras sorteadas foram: Asa Sul 
(410, 405, 403, 404, 414, 303, 311, 316, 310, 304, 208, 207, 204, 213, 205, 111, 115, 
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108, 103 e 104) e Asa Norte (408, 404, 402, 415, 405, 303, 305, 312, 302, 307, 207, 
204, 214, 203, 216, 104, 116, 108, 112 e 110). Em cada uma das superquadras, um 
questionário foi aplicado. A abordagem foi feita aleatoriamente e o único requisito 
para participar da pesquisa era que fosse morador da superquadra.

Na etapa 2, a pesquisa de campo, tempo de duração, horários e possíveis repro-
gramações foram também planejados e passados ao entrevistador. A coorde-
nação acompanhou de perto o desenvolvimento do trabalho de campo. Quando 
ocorreu não aceitação de um possível entrevistado tentou-se preservar na mesma 
superquadra. O treinamento da equipe de campo, a aplicação dos questionári-
os e o tratamento preliminar dos resultados obtidos durou 4 meses. Foram dois 
entrevistadores capacitados para a aplicação do questionário junto aos grupos 
sociais.

Por fim, na etapa 3, os resultados obtidos e análise as respostas estão descritos no 
item Resultados e Discussões.

Para a avaliação ser concretizada, o entrevistador deveria estar de porte da 
Declaração de Significância do sítio. No caso de Brasília segue abaixo a que foi 
construída em momento anterior ao relatado neste artigo (Lira, 2014):

Construída ex-nihilo no centro do paí¬s entre 1956 e 1960, Brasília é 
um marco na história do urbanismo: é fruto da aplicação dos princípios 
do Movimento Moderno, preconizados pelo CIAM, na escala de uma 
capital. Foi pensada enquanto cidade-parque, onde se articulam vazios, 
paisagem nativa do cerrado, escalas urbanas e horizonte. Concebida 
por Lucio Costa na sua totalidade, cada elemento deveria estar em 
harmonia com o todo. A articulação das distintas escalas urbanas 
que definem seu arcabouço estrutural reflete esse ideal compositivo 
e instaura a unidade necessária à diversidade do Plano Piloto. É na 
escala monumental onde encontra seu centro cívico. Ordem, hierarquia 
e poder estão impressos no traçado por meio da grande dimensão de 
seus espaços abertos, da implantação dos edifícios e conjuntos mais 
importantes sobre terraplenos, da disposição disciplinada das massas 

edificadas e da presença do Congresso Nacional como referência vertical 
e centro da composição. A escala residencial tem na superquadra 
sua síntese, sendo a ela atribuída a criação de um modo de morar 
particular, propício ao encontro e à convivência em comunidade. 
Caracteriza-se pelo predomínio dos espaços abertos entremeados pelos 
blocos residenciais com altura uniforme de até seis pavimentos e pela 
presença dos pilotis livres, proporcionando liberdade de circulação. A 
escala gregária corresponde ao centro urbano, caracterizando-se pela 
diversidade de usos e por um padrão de ocupação denso e verticalizado. 
É nela que está a Plataforma Rodoviária, coração de Brasília e elemento 
de integração com as cidades do entorno. A escala bucólica é percebida 
em toda a cidade por suas baixas densidades, pela vista livre do 
horizonte e pela paisagem horizontalizada que fazem de Brasília cidade- 
parque. Abrange todas as áreas verdes livres e aquelas que entremeiam 
as áreas edificadas. Presentes em todas as escalas estão obras de 
arquitetura e de arte modernas caracterizadas pelo caráter audaz e 
inovador, pela pureza plástica e pela elegância firme e despojada. É 
na cidade onde está localizado o mais significativo conjunto de obras 
do arquiteto Oscar Niemeyer. Jardins de Burle Marx e obras de Athos 
Bulcão compõem espaços públicos e privados. Dentre os edifícios e 
conjuntos de maior significado cabe destacar: o conjunto da Praça dos 
Três Poderes, o Congresso Nacional, o Palácio da Justiça, o Itamaraty, 
a Catedral Metropolitana, o Teatro Nacional, a Torre de TV e o Palácio 
da Alvorada. Remanescentes dos acampamentos de obras, como a Vila 
Planalto e o Catetinho, fazem o contraponto na paisagem de linhas 
modernas. Pelo que representa e pela influência que desempenhou 
no desenvolvimento da arquitetura, da escultura monumental, da 
concepção de jardins e das artes conectadas ao urbano, que a Brasília 
foi atribuído valor universal excepcional.

Cabe ressaltar que no texto dessa declaração está incorporado o conteúdo das 
descrições longa e curta elaboradas pela UNESCO como justificativa para sua in-
clusão na lista do patrimônio da humanidade e este foi validado por metodologia 
DELPHI também em etapa anterior ao momento aqui relatado. A construção da 
DS além de atualizar os valores e significados atribuídos ao bem no intervalo entre 
o momento da identificação enquanto patrimônio mundial e aquele da realização 
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do ciclo de monitoramento possibilitou a operacionalização dos atributos a serem 
avaliados.

Além da DS o entrevistador também deverá estar de porte da lista de atributos e 
do questionário com as perguntas a serem feitas sobre cada um dos atributos e 
indicadores de desempenho. Conforme tabela 1:

Tabela 1: Modelo das perguntas constantes no questionário
Sobre o atributo x (objeto ou processo), responda:

Significância

1. Quantos aos valores patrimoniais (históricos, artísticos, espirituais, etc.) do bem, 
você afirma que (de 1997 a 2013)
Os valores patrimoniais permaneceram os mesmos; 1
Os valores patrimoniais mudaram parcialmente; 0,5
Os valores patrimoniais foram perdidos, não são reconhecidos 0

Integridade 

2. Quanto à integridade do bem expressar os valores patrimoniais, você afirma que 
(de 1987 a 2013): As características (materiais ou não-materiais):
Não mudaram, expressam perfeitamente os valores patrimonais; 1
Mudaram, expressão parcalmente os vlaores patrimoniais; 0,5
Não expressam mais os valores patrimoniais.

0

Autenticidade

3. Quanto à autenticidade do bem, você afirma que (de 1987 a 2013):

O bem continua autêntico 1
O bem mudou, é parcialmente autêntico 0,5
O bem não é mais autêntico. 0

*Quando o entrevistado desconhece o bem, utiliza-se a letra D.

Fonte: Hidaka, 2011.

Cada atributo, 25 no total, conta com três questões associadas às variáveis. O par-
ticipante deveria escolher entre uma das três respostas de cada quesito para dar 
continuidade ao questionário. Os Residentes de longa data e recentes das super-
quadras (Lres e Nres) foram convidados a responder ao questionário completo, 
havendo a possibilidade de não avaliar atributos caso não se sentissem aptos a 
isso.

Resultados e Discussão
Como resultados a serem destacados têm-se:

a) foram aplicados 40 questionários, um em cada superquadra sorteada, 20 na 
Asa Norte e 20 na Asa Sul;

b) foram entrevistados quinze residentes de longa data (morador há no mínimo 
quinze anos) e vinte e cinco residentes recentes;

c) os residentes de longa avaliaram com nota máxima o atributo ‐Plano Piloto 
de Brasília como fato histórico, arquitetônico e urbanístico‐, outros cinco obti-
veram o desempenho muito positivo de conservação (‐Conjunto da Esplanada 
dos Ministérios‐, ‐Conjunto da Praça dos Três Poderes‐, ‐Conjunto arquitetôni-
co e artístico da Catedral Metropolitana‐, ‐Palácio da Alvorada‐ e ‐Disposição 
simétrica das superquadra‐); os piores avaliados foram ‐Torre de TV como marco 
construído vertical ao oeste do Eixo Monumental‐, ‐Comércio local das entre qua-
dras‐, ‐Superquadra brasiliense‐ e ‐Setores comerciais, de autarquias, bancári-
os, hoteleiros, de rádio e TV, médico- hospital e de diversões‐;

d) os residentes recentes atribuíram a pontuação máxima para o ‐Palácio da Al-
vorada‐, e os piores avaliados foram ‐Unidade Vizinhança constituída pelas SQS 
107, 108, 307 e 308‐, ‐Comércio local das entre quadras‐, ‐Superquadra brasil-
iense‐ e ‐Setores comerciais, de autarquias, bancários, hoteleiros, de rádio e TV, 
médico- hospital e de diversões‐;

e) em ambos os grupos a integridade do atributo patrimonial foi o indicador pior 
avaliado. No geral, os procedimentos da pesquisa demonstraram ser eficazes e 
possibilitam quantificar a posição qualitativa dos entrevistados, porém outros in-
strumentos devem complementar esta análise e séries históricas são necessárias 
para efetiva avaliação do Estado de Conservação de bens de alta complexidade.
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Como ocorre em todo sistema de indicadores para monitoramento, a análise 
dos resultados originados da aplicação do primeiro ciclo não é capaz de permitir 
análises conclusivas sobre o objeto a ser monitorado. A partir do segundo ciclo, 
quando começa a se constituir a séria história, é que podem ser feitas inferências 
precisas sobre a evolução do estado de conservação do bem. No geral, as aval-
iações apresentadas refletem um posicionamento de que os atributos listados na 
DS estão numa faixa entendida como de bom estado de conservação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo apresentar a experiência desenvolvida em Brasília 
de avaliação do estado de conservação do sítio tombado em nível mundial (UNES-
CO) por parte dos residentes de longa data e recentes do Plano Piloto. A pesquisa 
trouxe pontos relevantes de reflexão para a gestão da conservação urbana.

Com relação à documentação de apoio aos atores sociais que irão responder ao 
questionário, a interpretação e síntese contidas na Declaração de Significância, so-
bre os atributos de valor patrimonial é ponto importante. A quantidade deles deve 
refletir os valores patrimoniais e ser possível de operacionalização, mapeamento e 
expressão material e imaterial.

Com relação à avaliação do Conjunto urbanístico de Brasília, algumas constatações 
puderam ser extraídas quanto ao posicionamento dos residentes de longa data e 
dos recentes: a) os procedimentos metodológicos do questionário são operacio-
nalizáveis, de fácil aplicação, mas é necessária capacitação prévia das equipes que 
irão atuar nos sítios a serem monitorados. Disso decorre a necessidade de equipe 
especializada para aplicação dos questionários, que deve ter total clareza do que 
é a pesquisa e a capacidade de precisar as diferenças entre os conceitos de sig-
nificância, de integridade e de autenticidade; b) a premissa da intersubjetividade 
perpassa o processo, para objetivação das respostas.

Como desafio para outras experiências, fica especialmente clara haver uma 
tendência de dar respostas em bloco para os atributos, ou seja, atribuir a mes-
ma avaliação (nota) para a significância, a integridade e a autenticidade. Esse fato 
ressalta a necessidade de que os conceitos sejam muito bem delimitados pelos 
pesquisadores que aplicam o questionário, além da necessidade de se buscar out-
ros artifícios que minimizem esse traço do sistema.
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RESUMO
Este resumo trata de um estudo de caso em que toma como sujeito de análise a obra 
do grafiteiro Rai Campos, considerando-a como mediadora das relações entre a 
materialidade da cidade e a sua representação simbólica. Teve como objetivo mostrar 
que no espaço urbano o graffiti de Rai Campos se apresenta como uma linguagem 
de arte e difusão cultural. Desta forma buscou-se mapear iconograficamente formas 
presentes em algumas de suas produções, frequentemente relacionadas com a 
cultura amazônica, relacionar dialeticamente Manaus e seu imaginário identitário e 
demonstrar brevemente a metamorfose cultural decorrente do contato do artista com 
o meio, aparente em seu trabalho. O graffiti tem alcançado um espaço significativo 
nos meios de arte e respeitabilidade nunca antes experimentadas por esta linguagem 
e seus produtores. Sua visibilidade difunde uma metáfora popularmente associada 
a uma expressão individual e/ou coletiva do meio onde seu principal ator, o 
grafiteiro, se situa. Os métodos utilizados para a estruturação deste trabalho foram 
a pesquisa bibliográfica e documental, a pesquisa de campo e analise iconográfica. 
Para a compreensão destes resultados foram utilizadas a iconografia e a iconologia 
(PANOFSKY, 1986) e Porque pintamos a cidade? Uma abordagem etnográfica ao 
graffiti urbano (CAMPOS, 2010). O significado ultrapassa o estado físico desse espaço 
‘’já que as pessoas produzem visualmente a sua cidade, através das inscrições mais 
obvias na sua materialidade (graffiti, streart, etc), mas também através da ocupação 
da cidade’’ (CAMPOS, 2011). No âmbito dessa urbanização visível, o invisível faz 
o papel fundamental para assimilar esses fenômenos, no graffiti do Rai Campos 
podemos ver a influência e a busca por um mundo ancestral que dividem o mesmo 
suporte, cidade e um meio de exposição para além do campo geográfico.  

Palavras-chave: Iconografia; graffite; cidade; imaginário identitário.
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INTRODUÇÃO
Este artigo é uma analise baseada no estudo de caso em que tomamos como 
sujeito a obra em graffiti de Rai Campos Lucena nos muros da cidade de Manaus, 
considerando-a como mediadora das relações entre a materialidade da cidade e a 
sua representação simbólica.

O objetivo principal desta pesquisa, para além de aprofundamento no estudo da 
imagem, foi mostrar que; no espaço urbano; o graffiti se apresenta como uma 
linguagem de arte e difusão cultural. Para isso consideramos de imprescindível 
importância o conhecimento e a distinção da iconografia, que se ocupa em 
apreender analisando as características puramente formais e estéticas das ima-
gens sem aprofundar-se em seu significado histórico, e a iconologia que envereda 
em uma interpretação mais aguda dos objetos e obras de arte, inquirindo por 
meio de um sistema interpretativo, a contextualização da imagem ultrapassando 
seu sentido imediato e estético. 

Desta forma, a fim de conhecer mais do estado de arte nos utilizamos da pesquisa 
bibliográfica documental, conforme destaca Eva Maria Lakatos (2003) e a delimi-
tação do campo ou corpus de analise se deu pela observação minuciosa e ques-
tionamento constante acerca dos pontos mais marcantes na obra de Raiz, fator 
que nos levou a observação em loco dos murais e viadutos da cidade.

O graffiti tem alcançado um espaço significativo nos meios de arte e respeitabi-
lidade nunca antes experimentadas por esta linguagem e seus produtores. Sua 
visibilidade difunde uma metáfora popularmente associada a uma expressão in-
dividual e/ou coletiva do meio onde seu principal ator, o grafiteiro, se situa. No 
caso de Rai, ele é instrumento de ligação entre o estado material e o imaterial de 
Manaus em sua obra.

O significado ultrapassa o estado físico desse espaço ‘’já que as pessoas produzem 
visualmente a sua cidade, através das inscrições mais obvias na sua materialidade 
(graffiti, streart, etc), mas também através da ocupação da cidade’’ (CAMPOS, 2011).

METODOLOGIA OU FORMALISMO
No intuito de alcançar os resultados deste trabalho nos utilizamos da iconografia e 
a iconologia conforme nos apresenta Ervin Panofsky (1986). Os métodos utilizados 
para o desenho do corpus metodológico desta pesquisa foi à investigação bibli-
ográfica e documental, de campo e analise iconográfica.

Compreendemos a iconografia e a iconologia enquanto metodologias de análises 
da imagem fornecem um importante instrumento de estudo para o pesquisador 
e estudante de Artes visuais. Sua abrangência de estudo nos permite observar a 
representação visual com um texto da cultura Erwin Panofsky (1986), possuindo 
assim uma estrutura observável e possível de mapear e analisar. Para isso consid-
eramos de imprescindível importância o conhecimento e a distinção da iconogra-
fia, que se ocupa em apreender analisando as características puramente formais 
e estéticas das imagens sem aprofundar-se em seu significado histórico, e a icono-
logia que envereda em uma interpretação mais aguda dos objetos e obras de arte, 
inquirindo por meio de um sistema interpretativo, a contextualização da imagem 
ultrapassando seu sentido imediato e estético. Segundo Erwin Panofsky (1986)

Iconografia é o ramo da história da arte que trata do tema ou 
mensagem das obras de arte em contraposição à sua forma. Tentemos, 
portanto, definir a distinção entre tema ou significado, de um lado, e 
forma, de outro.  (Panofsky. 1986, p. 47)

Desta forma, a fim de conhecer mais do estado de arte nos utilizamos da pesquisa 
bibliográfica documental, conforme destaca Eva Maria Lakatos (2003) e a delimi-
tação do campo ou corpus de analise se deu pela observação minuciosa e ques-
tionamento constante acerca dos pontos mais marcantes na obra de Raiz, fator 
que nos levou a observação em loco dos murais e viadutos da cidade. 
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A pesquisa bibliográfica compreende oito fases distintas: a) escolha 
do tema; b) elaboração do plano de trabalho; c) identificação; d) 
localização; e) compilação; f) fichamento; g) análise e interpretação; h) 
redação. (Lakatos. 2003, p. 43)

Neste interim, nos deparamos com a produção bibliográfica de Ricardo Marno-
to Campos do qual destacamos Porque pintamos a cidade? Uma abordagem et-
nográfica do graffite urbano (CAMPOS, 2010), na qual percebemos que ocupamos 
a cidade para comunicação, como um meio de questionar o local em que vive-
mos para a liberação da sua própria maneira de ver esse espaço, sendo assim 
usando da arte e seus quesitos para demonstrar significados. E por ocupação as 
transmutações sociais estão interligadas, manifestando ações sociais que são de 
grande importância porque influenciam o sujeito que faz o papel de instrumento 
de realização de causas do artista perguntando sobre a região em que está. Tendo 
como fundamental o papel de sempre interligar essas ações.

Ampliar o conhecimento e visão acerca da cultura indígena é uma questão, que 
mesmo presente pouco é abordado em nossa sociedade, nos espaços públicos e 
principalmente nas formas de arte que ocupam as cidades. O relativismo cultural 
ainda possui influência dentre os pesquisadores e artistas, onde se supõe culturas 
separadas e incomensuráveis que nenhuma hierarquia seria capaz de ordenar. 
Trabalhar com tais potências não é tarefa fácil, sendo um grande esforço esta-
belecer a relação entre cultura material e as relações simbólicas imbricadas nas 
obras de Rai Campos.

O IMAGINÁRIO DE RAIZ NA CIDADE DE RAI
Admiro a visão do mundo dos indígenas e faço questão de compartilhar 
essa admiração com a cidade. É uma afronta ao sistema que quer que 
tenhamos outra interpretação dos índios, uma interpretação ignorante e 
demonizada, para que possam se aproveitar desse desconhecimento da 
sociedade e destruir sua cultura e suas terras.

Raiz, 2016.

Rai Campos (Raiz); nascido na Bahia, estudante de Artes Visuais, grafiteiro recon-
hecido na cidade de Manaus e em outros lugares do Brasil; representa em sua 
obra características que são aceitas como pertencentes a um povo amazônico 
antigo e também atual. Sua visibilidade difunde e amplia os horizontes de uma 
cultura do norte. Porem, sua intimidade em lidar com o imaginário amazônico 
nos leva a crer em uma relação realmente materna mesmo sabendo que o artista 
não nasceu em Manaus. Como aconteceu esse tipo de ligação sem ter nascido 
nesta terra? O termo conhecido popularmente como “filho de coração” se encaixa 
perfeitamente na vida deste que estamos falando. Desde que veio para Manaus, 
ainda pequeno teve contato com seus aspectos urbanos e com a riqueza natural e 
cultural do interior absorvendo a carga sentimental, social e artística de um povo 
o que se reflete em seu mundo imaginário.

A linguagem adotada por Raiz é o graffiti que tem ganhado destaque de diversas 
formas nos últimos anos. Esta, de conteúdo e comunicação passa a ser um instru-
mento de arte e cultura, que por ser mutável se expressa de varias maneiras no 
material aonde habita. Esse espaço vira suporte de temas do cotidiano, o sustento 
que o graffiti tem de fala, que é de modo simples e direto e modela a forma que 
esses assuntos são recebidos pela comunidade. A cidade como o suporte dessa 
linguagem não faz só o papel de uma tela em branco, muitas vezes a cidade mate-
rial e seus problemas são tratados na obra dos artistas urbanos. Segundo Ricardo 
Campos (2010, p.44) não se trata, portanto, apenas de digerir simbolicamente a 
mutação do corpo físico, mas, também, definir mundos sociais, como característi-
cas e prerrogativas especiais. Os espaços urbanos têm questões em comum, 
como a crise e a desigualdade social porem a delimitação do lugar como a cidade 
de Manaus, tem questões que só esse espaço enfrenta. As imagens retratadas 
nesses muros chamam a atenção para assuntos que podem ser contestados ou 
discutidos, exemplos da fauna e da flora que aparecem no trabalho do Rai, levan-
do a população a questionar sobre esses temas. Nas palavras de Ricardo Campos 
(2010) Na verdade, quer do ponto de vista da estética e do conteúdo simbólico das 
obras, quer do ponto de vista do entorno sociocultural, há diferenças assinaláveis 
(Campos, 2010, p.03).
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Fotografia 01: Mural do projeto “Amazônia Urbana” no viaduto do Coroado. 

Fonte: Acervo do artista (2017)

Nas representações pictóricas, quando vemos a figura do índio (ver Fotografia 01) 
tendem a nos remeter a essa herança cultural do chão amazônico, a ligação da 
ancestralidade tem grande importância nessa análise.  No caso de Raiz podemos 
perceber vários índices da cidade imaginaria dos indígenas, que mostra em con-
junto uma Manaus ancestral e futurística, pois, além da imagem objetiva de um 
índio o traço do spray lembra os grafismos desses povos, que referem à comuni-
cação antepassada de um grupo cultural e que ainda se faz presente na cultura 
ribeirinha e aparece na obra do grafiteiro. Elas tratam de jogos simbólicos que 
ganham vários significados dependendo do conteúdo representado.

III. Significado intrínseco ou conteúdo: é apreendido pela determinação 
daqueles princípios subjacentes que revelam a atitude básica de uma 
nação, de um período, classe social, crença religiosa ou filosófica, 

qualificados por uma personalidade e condensados numa obra. 
(PANOFSKY, 1986, p. 03)

Em seu trabalho Raiz se utiliza do traço transformando o grafismo indígena em 
textura, destacando-o e conferindo a eles significados que vão além de seus códi-
gos próprios. Sua singularidade estética sustenta o conceito e o traço que fica 
facilmente destacado nesses graffitis, do ponto vista simbólico podemos observa 
o índio como o signo da terra manauara como falamos anteriormente, por ser 
uma promoção cristalizada no imaginário de pessoas que não possuem uma vi-
vencia com a cidade de Manaus, que liga facilmente essa imagem a região, porem 
a referencia do manauara com essa arte além de colorir a cidade de concreto que 
um dia foi floresta também tem a ligação ancestral com quem nasceu nesse lugar 
Fortalecendo a noção de que.

Na sua qualidade de código cultural, os sistemas de representação 
visual são mecanismos de ordenação e de comunicação da experiência, 
culturalmente determinados. O funcionamento adequado desses 
sistemas exige que cada categoria visual tenha uma ampla variedade de 
significados, isto é, um grau relativamente alto de generalização. Essas 
qualidades é que fazem um sistema gráfico (de duas ou três dimensões) 
uma linguagem visual. (RIBEIRO. 1987, p. 22)

A cidade imaginária de Raiz faz com que o observador possa entrar em um mundo 
feito por ele que faz alusão ao estado identitário desta cidade amazônica e sua 
influencia intima o conduz ao tema indígena e ribeirinho. A Manaus material entra 
como o suporte dela assim inventando uma nova realidade em que a natureza e o 
homem convivem como um só e isso nos instiga discutir a importância das nossas 
raízes na sociedade e o papel do homem em respeitar esse local de fala. Da mes-
ma forma que nos fala Rosane Preciosa (2005). 

A arte, tal como a entendo, não tem como objetivo apenas representar 
o mundo, espelhá-lo, duplicá-lo. Ela está declaradamente em busca de 
inventar mundos possíveis, dar visibilidade ao invisível, desembaçar 
nosso olhar tão acostumado, rendido às uniformidades. Acaba nos 



5914 5915

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

dando pistas para pensar o mundo, nossa existência incluída nesse 
mundo. Fica azucrinando nosso pensamento, nos forçando a exercitar 
nossa sensibilidade, a aguçá-la (PRECIOSA, 2005, p.55).

Mas apesar de utilizar ideias e símbolos vindos de uma cultura existente, esse 
mundo é abstrato, criando novas ideias e conceitos pelo os usos das cores, adição 
de elementos de luz e sombra e algumas vezes faz uso de elementos psicodéli-
cos. A aproximação desses elementos a índices de uma cultura ancestral nos leva 
pensar que para conseguir entrar no estado dessa cidade imaterial você teria que 
transcender a fim de alcança-la. A recorrência essas aproximações são bastante 
observáveis na produção gráfica do artista nos muros da cidade e em sua pro-
dução, conforme ele mesmo confirma.

A vivência com os índios faz você conhecer você mesmo, faz você ter 
outra visão, um parâmetro da sua própria vida, dessa vida ocidental 
da cidade, a gente vê que faz muito mau uso do tempo e essas coisas 
que a gente esqueceu porque perdemos o contato com a natureza. A 
vivência com o índio resgata tudo isso de cuidar melhor do próximo, 
do ambiente que você vivi, pois o movimento é continuo, você da e 
você recebe, você ama e você é amado e assim é com a natureza [...] 
(Campos, http://artesemfronteiras.com/artista-raiz-campos/  2016) 

Isto nos remete a uma ancestralidade encontrada de forma sentimental pelo con-
vívio direto com esses grupos sociais por meio de uma experiência viva que ele 
tenta expressar em seus murais no espaço urbano.   

São muitos os povos que habitam nosso território e cujas características cul-
turais são tuteladas pelo Estado Democrático de Direito (art. 215 da CF) sendo tais 
manifestações, parte do patrimônio cultural brasileiro. Porém, não encontramos 
qualquer indício de traço cultural de povos indígenas junto à lista de bens estipula-
dos pelo Brasil perante a Unesco. Sendo visível o desinteresse público em relação 
à cultura e tradição desses povos, ou melhor, o “interesse” nesses povos e suas 
ocupações dentro da floresta.

 

Fotografia 02: Mural do projeto “Amazônia Urbana” na passagem de nível da Av. Djalma Batista. 

Fonte: Diogo Lagroferia (2017)

Torna-se necessário e fundamental que estes indígenas consigam perpetuar suas 
identidades e particularidades como parte integrante que são da riqueza e da di-
versidade cultural, não somente brasileira, mas como bem patrimonial mundial. 
Podemos observar esta abertura que a plasticidade de Raiz concede a essas cul-
turas (ver Fotografia 02). Caracterizando ser de extrema delicadeza abordar este 
assunto frente ao Estado brasileiro que não evidência sua pluralidade étnica e 
cultural. Uma vez que ainda se trata o indígena como um coabitante de nosso país 
e difunde a ideologia que busca criar semelhanças e igualdades étnicas e raciais, 
partindo de modelos predominantes. Particularidades estas, que se apresentam 
também no campo da arte, pois.
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O artista índio não se sabe artista, nem a comunidade para a qual ele 
cria sabe o que significa isto que nós consideramos objeto artístico. O 
criador indígena é tão somente um homem igual aos outros, obrigado, 
como todos, às tarefas de subsistência da família, de participação nas 
durezas e nas alegrias da vida e de desempenho dos papéis sociais 
prescritos de membro da comunidade. É, porém, um homem mais 
inteiro, porque, além de fazer o que todos fazem, faz algumas coisas 
notoriamente melhor que todos. (RIBEIRO, 1987, p. 30)

Além dessa recorrente característica nas obras do grafiteiro, podemos ver que 
em sua vida também se faz presente um orgulho da terra em que vivem todos 
esses anos. A identidade manauara tem forte conexão com esse imaginário que 
ele expressa e a visão dessa busca por nossa identidade. Uma vivencia que facil-
mente é reconhecida neste contexto e por isso destacando sua obra. Entre en-
trevistas, congressos e encontros Rai campos esta sempre em contato com outros 
grafiteiros de vários lugares do Brasil e por meio dessa comunicação a arte não 
fica presa nos muros da cidade convertendo-se em um meio de difusão da nossa 
cultura e da cidade imaterial de Rai, apesar de que ela precisa da Manaus material 
como um suporte físico para poder ser feita. O significado ultrapassa essa barreira 
sendo assim entendido e compreendido como o artista expõe o seu mundo. 

A CIDADE MATERIAL E A SIMBÓLICA
Compreender o papel da memória frente às representações simbólicas é demasi-
ado importante para a construção de um perfil dessas manisfestações culturais 
como o graffiti. Torna-se possível encontrar nas obras de Rai a presença do sentido 
histórico, sendo o espaço identificado como suporte, o elo para a materialização 
das memórias, experiências e vivências do artista. As culturas de povos tradicio-
nais e do cotidiano ribeirinho povoam a cidade simbólica e ganham materialidade 
nos murais erguidos pelo artista. Vale ressaltar que o conceito de “cultura” muito 
foi utilizado em latim por Cícero para definir o cultura animi, a cultura ou culto da 
alma. Trabalhar com as noções de cultura material e imaterial não é considerar 

natureza e cultura como aspectos opostos, mas sim imbricados em um contínuo 
processo de transmutação.

Mais do que um inventário, de caráter qualitativo, a plasticidade de Rai salienta 
uma preocupação que leva em conta as subejtividades, as relações afetivas com 
a história e memória, assim como as produções de bens, fortalecendo o caráter 
identitário dentro da cidade de Manaus. Poder materializar suas realidades signifi-
ca um emponderamento, e o artista seleciona o que é importante para publicizar 
e manter preservado. Atuando como mediador entre esses processos inerentes 
do contato entre culturas na região amazônica.

Zygmunt Bauman (2005) afirma que habitar determinado local não é o suficiente 
para que os indivíduos tenham o sentimento de pertencimento a uma comuni-
dade e a um território cultural e que as explicações exteriores à vida cotidiana, po-
dem se mostrar estranhas aos próprios membros de um determinado grupo. As 
memórias que constituem a cidade de Rai podem ser inventariadas e registradas, 
mas se não fizerem parte atuante do cotidiano local, sofrerão com interferência 
do tempo, tornando-se apenas memórias históricas. O prestígio do artista é justa-
mente o elo realizado entre essas memórias e a criação de graffitis que demon-
stram em sua materialidade todo o potencial e riqueza da região local, trazendo 
aos habitantes a sensação de representatividade e afetos gerados pela projeção 
de seus valores (ver Fotografia 03).
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Fotografia 03: “A Cura” com Eder Muniz Calangos. 

Fonte: Roberto Lélis (2017)

Ao darmos enfoque na cultura local, as formas citadinas se impõem como sím-
bolos do que é considerado “moderno” e “desenvolvido”, em contraposição aos 
padrões da cultura regional que é vista como “tradicional” e “atrasada”. Porém, a 
dinâmica dos grafittis ocupam grandes muros, paredões e viadutos da cidade de 
Manaus, valorizando este perfil local no contexto de uma grande metrópole que 
trata a cultura e manifestações regionais como algo trivial. Essa cidade material 
que desponta do imaginário do artista, vai além de sua particularidade com essas 
diferentes culturas, ela nos traz ao campo das reflexões sobre o quão invizibiliza-
dos são os sujeitos que fazem parte dessa terra, e muitas das vezes, nos aproxima 
com as dinâmicas do cotidiano ribeirinho e indígena.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi analisado, percebemos que os símbolos e signos principais 
de seus murais foram adquiridos pelo convívio direto com a cidade material de 
Manaus, onde seu imaginário coverteu esses espaços em novos olhares. Trans-

mitindo o seu interior neste suporte já existente. Um dos questionamentos per-
tinentes aos trabalhos de Rai é como o artista dinamiza alguns bens simbólicos 
a ele asosciados, sem engessar suas referências, os sentimentos e emoções tão 
necessárias para a constituição da comunicação através de suas obras.

É a partir da apreensão do espaço como suporte, que o artista formula seu dese-
jo diferencial, estabelecendo estratégias para preservação de suas memórias e 
práticas identitárias dos povos da região, potencializando seu esforço de reterri-
torialização. Precisamos do espaço para nos afirmamos como seres, sendo este 
diretamente ligado à ideia de personalidade individual e social. A nossa relação 
com as memórias produz uma mescla entre nossas recordações e as recordações 
dos grupos onde vivemos. No caso de Rai Campos, a sua vivência na juventude, 
no interior do Amazonas em conjunto com as memórias do coletivo, foram e são 
determinantes na construção de seus conteúdos artísticos. Sendo as práticas sim-
bólicas, as representações do cotidiano, crenças e modos de vida em uma socie-
dade, elementos fundamentais para a cidade imaginária do grafiteiro.

A força do graffiti se intensifica frente à inércia das massas, que mesmo quando 
necessário se mantém apáticas. Esse posicionamento fortalece a noção de que 
esta arte se torna um ato de crítica, sendo subversiva e contra-hegemônica a pos-
tura da sociedade. A capacidade transformadora dessa arte em contato com as 
realidades distintas que por ali perpassam, possibilita a faculdade do observar e 
analisar, estabelecendo relações com os sujeitos através de reflexões sistemáti-
cas. Esses muros, viadutos e espaços públicos que são marcados em sua estrutura 
física pelo tempo, aos poucos começam a ser marcados também com narrativas, 
vivências e sentimentos de pertencimento gerados pela plasticidade do graffiti. 

Pela própria definiçãoo do graffiti que é o ato de grifar e desenhar, o Rai molda 
a sua Manaus identitária na material tranformando esse ambiente mutável em 
exposição a céu aberto. O espaço dos muros se torna um museu de vivências e 
culturas, levando a arte para a comunidade que muitas vezes não têm acesso a 
ela. Podemos afirmar que Rai leva parte de Manaus nele como pessoa e deixa na 
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cidade real a sua marca, sendo assim reconhecido por sua história e arte, mesmo 
sendo recentes seus feitos e estando ciente que muitas outras marcas serão feitas 
na cidade e no artista, podemos falar que o começo dessa estrada tem objetivos 
de difusão da ideia de uma cultura e da arte urbana da região que é o próprio 
graffiti. A eterna busca pelos antepassados vai seguir sendo uma das principais 
formas que chamam atenção na obra de Rai campos, por ter ligação figurativa e 
direta com os povos indígenas, chamando a atenção para a importância da busca 
da identidade dos próprios manauaras. 
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RESUMO
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada 
em 1992 na cidade do Rio de Janeiro – A Cúpula da Terra ou Rio-92, como ficou 
conhecida – gerou um importante instrumento de planejamento participativo: a 
Agenda 21. Nela os governos delinearam um plano de ação para substituir o modelo 
reconhecidamente insustentável de crescimento econômico prevalente no mundo. Na 
formulação do documento, o Patrimônio Cultural é tratado como uma oportunidade 
para reverter o esvaziamento e a degradação de áreas centrais urbanas. É entendido 
como um legado que deve ser transmitido às gerações futuras, tendo as gerações 
atuais apenas a sua guarda e o dever de sua preservação. Recentemente, a Agenda 
21 foi substituída pela nova agenda de desenvolvimento sustentável: a Agenda 2030 
que efetivamente atribui ao Patrimônio Cultural uma meta para o Desenvolvimento 
Sustentável. Preservar uma edificação histórica conserva a energia embutida 
na construção reconhecendo os esforços e recursos despendidos por nossos 
antepassados, reduz a demanda por novos recursos e a geração de resíduos, além de 
representar uma possibilidade de mitigar efeitos negativos provocados pelo Bem ao 
longo do tempo sobre os ecossistemas naturais do entorno. Entretanto, para além da 
questão ambiental incutida nestes princípios, a preservação do Patrimônio Cultural 
também implica em dimensões socioculturais e econômicas, uma vez que envolve 
aspectos como memória coletiva e identidade – importantes na formação do senso de 
comunidade, resguarda o registro de uma forma de construir que não é mais usual (a 
técnica como parte do legado a ser perpetuado) e a ambiência da cidade. Representa 
também, a possibilidade de uma contribuição significativa para o desenvolvimento 
econômico local. Isto posto, o que configura as dimensões de sustentabilidade no 
âmbito do Patrimônio Cultural? Qual a relevância do Patrimônio Cultural edificado 
no planejamento das cidades sustentáveis e quais são as diretrizes estratégicas para 
ele estabelecidas nos documentos oficiais? Qual viés (ambiental, social ou econômico) 
recebe maior ênfase nestas diretrizes e quais são os objetivos e resultados esperados 
destas para o desenvolvimento sustentável das cidades?

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Edificado; Agenda 21; Agenda 2030; Cidade 
Sustentável.
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Introdução
Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, a chamada preocupação am-
biental teve origem em resposta à industrialização, quando alguns artistas do sé-
culo XIX em diferentes lugares pregavam o retorno da vida simples exaltando os 
valores e as belezas da natureza. Desde então, alguns acontecimentos marcantes 
na história do desenvolvimento mundial fizeram com que a sociedade de fato 
começasse a se preocupar com os resultados de suas ações no planeta. Assim, a 
partir da década de 1970 começam a se realizar conferências internacionais a fim 
de abordar a necessidade de direcionar o mundo para a preservação dos recursos 
naturais.

Em 1987, o Relatório Brundtland utilizou o termo ‘sustentabilidade’ para definir 
ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades dos seres humanos 
sem comprometer o futuro das próximas gerações e estabeleceu a relação entre 
este termo e o desenvolvimento das cidades. Desde o relatório, diversas matrizes 
discrusivas têm sido associadas à noção de sustentabilidade, entre elas: a da efi-
ciência (que combate o desperdício material do desenvolvimento); a da escala (que 
estabelece um limite crescimento econômico); a da equidade (que articula justiça 
social e ecologia); a da autossuficiência (que deseja assegurar a capacidade de 
autorregulação das comunidades) e a da ética (que inscreve a questão do desen-
volvimento no debate sobre valores éticos) (ACSELRAD, 2001, p.43). Desta forma, 
faz-se fundamental olhar para as cidades existentes, onde se encontram múltiplos 
e importantes processos históricos que contribuem na compreensão das lógi-
cas sociais, culturais e econômicas atuantes. Não só como parte do estoque de 
edificações existentes, mas principalmente como parte do legado do homem na 
terra, o Patrimônio Cultural edificado e a sua salvaguarda devem estar incluídos 
neste debate. A noção de sustentabilidade associada ao patrimônio não corre-
sponde apenas à materialidade das cidades, mas a seu caráter e suas identidades, 
a valores e heranças construídos ao longo do tempo (ACSELRAD, 2001, p.60). As 
questões de preservação não podem ser entendidas isoladamente das demais 
questões que afetam a sociedade (JOKILEHTO, 1999 apud. CABREIRA, 2010, p.35).

Apesar do constante amadurecimento da sociedade acerca destas ideias, no 
Brasil ainda não há muitas informações e publicações disponíveis a respeito da 
relação entre sustentabilidade e patrimônio, o que pode nos direcionar a uma 
incipiência de pesquisas ou a um descolamento entre as expectativas das ações 
de preservação e do desenvolvimento sustentável. Cabe salientar, que o presente 
artigo é parte do desenvolvimento da dissertação de mestrado em andamento do 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fed-
eral Fluminense que pretende explorar a relação dialética entre a Preservação e a 
Sustentabilidade.  Assim, este artigo tem essencialmente a finalidade de analisar 
e sistematizar de que forma o Patrimônio Cultural edificado está incluído no de-
bate mundial sobre o desenvolvimento sustentável das cidades.  A partir de uma 
abordagem qualitativa, o artigo foi concebido através de pesquisa bibliográfica, 
documental e da análise do discurso dos principais documentos norteadores das 
estratégias de desenvolvimento sustentável: a Agenda 21 e a Agenda 2030.

O Patrimônio Cultural Edificado e suas dimensões 
sustentáveis
A acepção do termo patrimônio pura e originalmente remete à herança familiar, à 
transmissão, segundo leis econômicas e jurídicas, de um Bem dos pais para os fil-
hos. Requalificado ao longo do tempo, de acordo com as dinâmicas da sociedade, 
o termo ganhou novos adjetivos, como: genético, natural, histórico, etc. (CHOAY, 
2001, p.11) e vinculou-se também à ideia de cultura e de constituição da nação. 
Segundo Souza (2008, p.38), tal conexão se deu efetivamente com o surgimento 
dos Estados-nações, no momento em que se passou a se conjecturar a noção 
de herança nacional. A partir da atribuição de valores a determinados aspectos 
culturais, buscava-se promover um sentimento de nacionalismo e de união entre 
as pessoas pelo ideal comum de pertencimento a uma nação. Com isso, o Estado 
pôde se estabelecer como o estruturador e o gestor dos interesses e dos Bens da 
nação, inclusive para proteger estes últimos contra a sua destruição. A dimensão 
simbólica do patrimônio se expande de muitas maneiras, seja para reforçar a 
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identidade de uma nação, a ideia de cidadania e/ou para “gerar provas materiais 
da história oficial” (FONSECA, M. 1997 apud. SOUZA, 2008, p.38).

A partir de 1985, o Patrimônio Cultural é delineado da seguinte maneira: “com-
preende as obras de artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios de um povo, 
bem como a produção anônima surgida da ‘alma popular’ e o conjunto de valores 
que dão sentido à vida. Inclui as obras materiais e imateriais que expressam a 
criatividade de um povo: língua, ritos, crenças, lugares e monumentos históricos, 
cultura, obras de arte e arquivos e bibliotecas”. (Declaração do México, Conferên-
cia Mundial sobre as Políticas Culturais, ICOMOS, 1985, p.4).

Até 1988, no Brasil, o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, estabelecia o 
patrimônio como “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memo-
ráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou et-
nográfico, bibliográfico ou artístico”.  A ampliação deste conceito veio através da 
Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, que diz: “constituem Patrimônio 
Cultural Brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Em concordância com 
a Declaração do México, a partir de então passam a integrar o Patrimônio Cultural 
Brasileiro: (1) as formas de expressão; (2) os modos de criar, fazer e viver; (3) as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; (4) as obras, objetos, documentos, ed-
ificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e (5) os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

O patrimônio cultural edificado é uma construção social que resulta sempre 
do embate entre forças e consensos a respeito do que deve ser destacado da 
massa de objetos e preservado como parte integrante da história e da memória 
(SANT’ANNA, 2003, p.155). É também um recurso fundamental na busca pela sin-
gularidade, um elemento capaz de distinguir as cidades e as nações umas das 

outras através do seu estoque construído. Pode inscrever-se tanto em estratégias 
de fortalecimento do sentimento de pertencimento dos habitantes a suas cidades, 
como de promoção de uma imagem que marque a cidade de modo a atrair cap-
itais na competição global. (ACSELRAD, 2001, p.60). As operações envolvidas na 
produção social deste patrimônio – seleção, proteção, conservação e promoção, 
segundo Sant’anna (2003, p.155) estimulam os saberes e discursos que acabam 
por determinar o conjunto de práticas, discursos e procedimentos que presidem 
a prática de preservação num dado momento. 

A preservação do patrimônio cultural edificado representa uma oportunidade 
para reviver áreas degradadas e mitigar efeitos negativos sobre ecossistemas 
naturais e sobre a diversidade social. Em termos materiais, o aproveitamento da 
estrutura existente reduz significativamente o volume de resíduos que poderia ser 
gerado com a demolição para dar espaço a uma nova construção e também di-
minui consideravelmente a demanda por novos recursos. Todos os processos da 
produção de uma edificação consomem energia: desde a concepção até a entrega 
final da obra. A este montante de energia consumida se dá o nome de energia 
embutida. A preservação de uma edificação histórica conserva a energia embutida 
do Bem reconhecendo os esforços e recursos despendidos por nossos antepas-
sados. As estratégias projetuais devem ainda se preocupar com a energia de op-
eração e conservação dos monumentos pós-intervenção, devem ser fundamen-
tadas no rigor conceitual e metodológico que a disciplina exige, primando pelo 
maior aproveitamento da matéria original e resguardando, sempre que possível, 
os sistemas construtivos históricos. 

Sobretudo, as questões da sustentabilidade na preservação não se esgotam em 
seu potencial material e de eficiência energética. Do ponto de vista sociocultural, 
o Patrimônio Cultural tem uma função antropológica (CHOAY, 2001, p.18), ele é 
capaz de dar suporte à memória coletiva que mantém e preserva a identidade de 
uma comunidade.
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 “Num mundo em crise de valores e de sentido como é o nosso, a 
questão da identidade volta ao centro das atenções.” (HAESBAERT, 
1999,p.170).

A memória coletiva pode ser entendida como um conjunto de lembranças con-
stituídas socialmente e compartilhadas por um determinado grupo num deter-
minado espaço num determinado tempo. Segundo Haesbaert (1999, p.179), as 
identidades sociais se situam frente a um espaço simbólico – seja ele social ou 
historicamente produzido. Recorrendo a uma dimensão histórica, o espaço serve 
de referência à memória do grupo na construção de uma identidade. A (re)con-
strução imaginária da identidade envolve uma escolha entre múltiplos eventos 
e lugares do passado, daqueles que são capazes de fazer sentido na atualidade 
(HAESBAERT, 1999, p.180). 

A constituição da identidade é sempre relacional e quando falamos dela, remon-
tamos um sistema de representações baseado na diferenciação: uma marcação 
simbólica frente a outras identidades (WOODWARD, 2012, p.13). Trata-se de um 
processo reflexivo e múltiplo, que busca afirmação pelo reconhecimento daquilo 
que nos distingue (HAESBAERT, 1999, p.175). Este processo de percepção das dif-
erenças é o que possibilita a um grupo ser capaz de se afirmar socialmente. Desta 
forma, o patrimônio construído de uma cidade é um referencial simbólico de dif-
erenciação, é a representação material das raízes de uma comunidade.

Woodward (2012, p.21) pontua que os efeitos da globalização nas mudanças dos 
padrões de produção e consumo produzem identidades globais que podem ser 
encontradas em qualquer lugar do mundo e que mal se distinguem entre si. In-
teressante aqui destacar a profusão de artefatos produzidos pelo homem que se 
encontram a venda como produtos artesanais locais nas cidades turísticas brasile-
iras: o mesmo produto ‘local’ pode ser encontrado em cidades diversas, mesmo 
naquelas que originalmente não compartilham daquela tradição. Outro indicador 
desta uniformização é a padronização das soluções e intervenções em ambientes 
históricos, seja para não causar estranhamento ao turista e facilitar o entendimen-
to dos ambientes urbanos, seja para atuar na lógica da competitividade global no 

estabelecimento de uma imagem mundialmente aceita. A homogeneidade cultur-
al promovida pelo mercado global pode causar o distanciamento da identidade 
local, porém ubiquamente de forma alternativa e contrária, também pode levar 
a uma resistência para fortalecimento e reafirmação das identidades locais, ou 
ainda, provocar o surgimento de novas posições de identidade – que podemos 
chamar de identidades pós-modernas ou pluriculturais, resultantes de um diálogo 
entre o global/ universal e o local/ particular (HALL, 1997, apud. HAESBAERT 1999, 
p.183). A recém-criada tradição da lavagem das escadarias do Cais do Valongo[1] 
no Rio de Janeiro pode ser considerada uma nova posição de reforço identitário 
onde, sacerdotisas de religiões de matriz africana instituíram o ato para não deix-
ar a memória da escravidão ser apagada e ao mesmo tempo, instauraram um 
novo evento no calendário turístico da cidade. 

A chamada ‘revitalização’ de ambientes históricos tem se mostrado uma ferramen-
ta para fortalecer a economia local, pois colabora com a geração de empregos (di-
retos e indiretos), incentiva a melhoria da infraestrutura local e a de turismo (com 
a necessidade de criação de hotéis, restaurantes, etc.), atraindo pessoas em busca 
de habitação e de negócios para investimento. O turismo cultural promovido pela 
preservação do patrimônio edificado pode promover o aumento da densidade de 
ocupação e atrair investimentos para uma determinada área, além de contribuir 
para a valorização imobiliária do entorno. Deste modo, vemos frequentemente 
ações dos agentes envolvidos voltadas para o caráter estratégico de desenvolvi-
mento do turismo como atividade econômica, muito mais do que para um resgate 
ou um reforço identitário local. Desde o século XIX descobriu-se que a imagem 
urbana é uma mercadoria que pode gerar grandes lucros (KEARNS E PHILO, 1993 
apud. ABREU, 2008, p.81). Ao investigar as dinâmicas de intervenção em centros 
antigos de cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador) nos anos 90, 
Sant’Anna (2003, p.156) constata que no Brasil do final do século XX, o patrimônio 
ressurgiu como um importante recurso econômico, um instrumento promocional 

[1]  O Cais do Valongo é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO desde 2017. 
Representa um dos poucos lugares de memória da diáspora africana na cidade do Rio 
de Janeiro no conjunto de intervenções recentes na zona portuária.
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de grande força e uma excelente “porta de entrada” para o desenvolvimento de 
negócios nas áreas de projeto, consultoria, venda de know how, equipamentos e 
serviços urbanos. 

A evolução da consciência ambiental e do 
desenvolvimento sustentável
Segundo a ONU[2], o movimento ambiental teve início no século XIX como uma 
resposta à industrialização quando alguns poetas britânicos exaltavam a natureza 
e o escritor americano Henry David Thoreau pregava o retorno da vida simples 
cercada por ela. Mas foram alguns eventos após a Segunda Guerra que fizeram 
com que a dicotomia natureza e desenvolvimento caíssem por terra. Entre eles, 
a era nuclear que provocou temores de que um novo tipo de poluição do ar por 
radiação surgisse; a crise do petróleo que desde a década de 1950 começou a 
impactar o desenvolvimento econômico de grandes potências – principalmente a 
crise de 1973 que pôs fim na crença de que este recurso era ilimitado; e, a divul-
gação do Relatório Os Limites do Crescimento pelo Clube de Roma, na década de 70, 
que alertava para o rápido crescimento populacional mundial, consumo crescente 
dos recursos naturais e sua iminente finitude. Destarte, a preocupação ambiental 
tornou-se um fenômeno global e culminou na construção de um novo paradigma 
de desenvolvimento.

[2]  A ONU - Organização das Nações Unidas – foi fundada oficialmente em 1945 
no contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Com a Europa devastada e a 
experiência traumática de duas bombas nucleares detonadas no Japão, as principais 
potências econômicas da época se reuniram para criar uma instituição forte e 
representativa que fosse capaz de, através da cooperação internacional, zelar pela paz 
mundial, pela defesa dos direitos humanos e pela melhoria das condições de vida da 
humanidade. Atualmente composta por 193 países, incluindo o Brasil, a ONU abrange 
importantes agências e programas como o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento) e, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura ou United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 

A primeira conferência convocada pela ONU que teve o importante papel de incluir 
um compromisso ambiental no debate internacional foi a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano realizada em 1972 em Estocolmo (Suécia).  Em 
1983, foi estabelecida a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento presidida pela médica Gro Harlem Brundtland – mestre em saúde pública 
e ex-primeira ministra da Noruega – que lançou em 1987 o Relatório Nosso Futuro 
Comum (Our Common Future), ou simplesmente Relatório Brundtland, documento 
que inaugurou a expressão ‘Desenvolvimento Sustentável’ estabelecendo o que 
ela deve compreender no presente e para as gerações futuras.

Após 20 anos da conferência de Estocolmo e amplas recomendações da Comissão 
de Brundtland, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambi-
ente e o Desenvolvimento em 1992. Considerada um marco, estabeleceu mundial-
mente e de forma definitiva a relação entre meio ambiente e desenvolvimento. 
Realizada no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, também chamada Eco-92 e Rio-92, 
instituiu alguns documentos importantes, como a Agenda 21: um programa de 
ação amplo e detalhado dividido em quarenta capítulos onde os governos pud-
eram delinear as diretrizes do novo padrão de desenvolvimento que se pretendia 
alcançar. 

O nome Agenda 21 se deu pela intenção de que fosse implantada para o século 
XXI. Envolvia financiamentos dos setores públicos e privados de cada país, além de 
um pacto global de apoio aos países em desenvolvimento. Segundo Denny (2016, 
p.2), a aceitação pelos países desenvolvidos de que as responsabilidades pela 
preservação do meio ambiente são comuns a todos foi favorecida pelo quadro 
econômico e político internacional favorável da época. “O que prevalece, porém, 
são expressões interrogativas recorrentes, nas quais a sustentabilidade é vista 
como ‘um princípio em evolução’, ‘um conceito infinito’, ‘que poucos sabem o que 
é’, e ‘que requer muita pesquisa adicional’. (...) Como definir algo que não existe? 
(...) Pois a sustentabilidade é uma noção a que se pode recorrer para tornar ob-
jetivas diferentes representações e ideias. (...) A suposta imprecisão do conceito 
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de sustentabilidade sugere que não há ainda hegemonia estabelecida entre os 
diferentes discursos.” (ACSELRAD, 2001, p.44).

Os princípios do desenvolvimento sustentável foram, então, discutidos em pro-
gramas diversos e assembleias especiais da ONU de 1992 a 2015. Alguns destes 
eventos tiveram como objetivo a avaliação da implementação e a atualização da 
Agenda 21, como a Cúpula da Terra+5 (1997), Rio+10 em Johanesburgo (2002) e 
Rio+20 no Rio de janeiro (2012). Esta última foi fundamental para a inclusão do 
papel da cultura nas políticas internacionais de desenvolvimento. O documento 
final desta conferência, O Futuro que queremos (The Future We Want), reconhece 
a relevância e a necessidade de preservação da diversidade cultural, ao mesmo 
tempo e em decorrência disso, também admite a necessidade da conservação dos 
distritos históricos e a reabilitação dos centros das cidades. De acordo com a UNE-
SCO[3] é imperativo integrar as especificidades culturais da concepção à prática do 
desenvolvimento sustentável através do turismo cultural e da revitalização urbana 
baseada em seu patrimônio construído. 

No intuito de sintetizar os diversos acordos internacionais para a Agenda 21, em 
2000 a ONU lançou a Declaração do Milênio com oito Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (ODM), que são: (1) acabar com a fome e a miséria; (2) ofere-
cer educação básica de qualidade para todos; (3) promover a igualdade entre os 
sexos e a autonomia das mulheres; (4) reduzir a mortalidade infantil; (5) melhorar 
a saúde das gestantes; (6) combater a Aids, a malária e outras doenças; (7) garantir 
qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e (8) estabelecer parcerias para 
o desenvolvimento. Estes objetivos foram monitorados através de indicadores 
das políticas e projetos implementados que reportados à ONU possibilitaram em 
2015 o lançamento do relatório intitulado The Millennium Development Goals Report 
(2015). Com resultados positivos em todos os ODM, o relatório demonstrou que 
mesmo não prevendo sanções por descumprimento, as metas foram capazes de 

[3]  <ww.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/culture-and-development/culture-in-
sustainable-development>  Acesso 22 abril 2018.

gerar certo comprometimento e cooperação entre os países em busca de resul-
tados. 

Entretanto, a avaliação destes resultados também comprovou a desigualdade de 
desenvolvimento entre as nações. E assim, ainda em 2015, em Nova York, com a 
intenção de equalizar as disparidades identificadas, ocorreu a Cúpula de Desen-
volvimento Sustentável que instituiu uma nova agenda de desenvolvimento sub-
stituindo a anterior: a Agenda 2030. Partindo de uma situação até então inédita 
mediada pela telemática: foi realizada uma consulta popular em escala global na 
qual foram definidos dezessete novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).  Esta atitude democrática gerou a aprovação por unanimidade na Con-
ferência dos seguintes ODS: (1) erradicação da pobreza; (2) fome zero e agricultu-
ra sustentável; (3) saúde e bem-estar; (4) educação de qualidade; (5) igualdade de 
gênero; (6) água potável e saneamento; (7) energia limpa e acessível; (8) trabalho 
decente e crescimento econômico; (9) indústrias inclusivas, inovação e infraestru-
tura resiliente; (10) redução das desigualdades; (11) cidades e comunidades suste-
ntáveis; (12) consumo e produção responsáveis; (13) combate a mudança climáti-
ca global; (14) proteção da vida na água; (15) proteção da vida terrestre; (16) paz, 
justiça e instituições eficazes; e (17) fortalecimento das parcerias e meios de im-
plementação.

Com um cenário menos amigável internacionalmente, marcado por uma per-
sistente fragilidade macroeconômica, incertezas políticas e falta de entrosamen-
to tornou-se difícil um consenso entre os países membros sobre as negociações 
para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Isso se desdobrou numa 
agenda de ações menos detalhada e mais genérica. Segundo Denny (2016, p.4), 
cada um tem se preocupado em garantir seus interesses nacionais e optado por 
posições mais conservadoras que acabam implicando em pouco ou nenhum com-
prometimento efetivo. Ao mesmo tempo em que a humanidade enfrenta intensas 
crises ambientais e sociais, como catástrofes naturais mais frequentes, guerras, 
conflitos e imigrações em massa, xenofobia, aumento das desigualdades sociais 
e desemprego estrutural. Neste contexto, as críticas ao imobilismo da ONU são 
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crescentes e apesar de haver céticos sobre a sua capacidade de tratar esses novos 
desafios, Denny (2016, p.4) conclui que a organização ainda continua sendo a mel-
hor opção para coordenar uma mudança no paradigma atual de desenvolvimento.

O Patrimônio nas agendas de Desenvolvimento 
Sustentável

Na Agenda 21 
A Agenda 21 pode ser definida como um roteiro para as nações desenvolver-
em suas próprias agendas nacionais. Coordenada pela Comissão de Políticas de 
Desenvolvimento Sustentável (CPDS), a Agenda 21 brasileira foi construída de for-
ma participativa com base na agenda global levando em consideração a realidade 
brasileira. Foram realizados fóruns e encontros regionais entre 1996 e 2002 com 
grande participação popular. Neste período, foram lançados seis cadernos de di-
agnóstico[4] dos pontos mais críticos para o desenvolvimento urbano sustentável 
no país. Assinados por especialistas e membros notáveis da sociedade civil, estes 
cadernos já apresentavam estratégias e ações para os seguintes eixos temáticos: 
Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis, Infraestrutura e Integração Region-
al, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades Sociais e Ciência, e 
Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável. 

No caderno complementar ‘Cidades sustentáveis: subsídios à elaboração da Agen-
da 21 brasileira’ foram consolidadas quatro estratégias de sustentabilidade urba-
na identificadas como prioritárias. A ‘preservação’ e a ‘recuperação’ do patrimônio 
cultural edificado foram incluídas na primeira estratégia[5] que trata da regulam-

[4]  Os Cadernos Complementares de Subsídios à Elaboração da Agenda 21 Brasileira 
consolidaram a etapa das consultas nacionais entre 1998-1999.
[5]   As demais estratégias dizem respeito à: (2) promoção do desenvolvimento 
institucional e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática da 
cidade; (3) promoção de mudanças nos padrões de produção e de consumo da cidade; e 
(4) aplicação de instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais. (p.15)

entação do uso e da ocupação do solo urbano e do ordenamento do território. 
No item: ‘melhoria da qualidade ambiental das cidades’ foram agrupadas quinze 
propostas com ações preventivas e normativas para a conservação do patrimônio 
ambiental urbano que envolve tanto o construído como o natural e o paisagístico.

Enquanto diagnóstico, destaca a especificidade da rede urbana brasileira acerca 
do conjunto de ‘cidades patrimônio’[6] (natural e cultural): “categoria que reúne as 
cidades históricas brasileiras, as que hospedam pessoas e serviços necessários ao 
usufruto de patrimônios naturais e as que se caracterizam por preservar e exer-
cer atividades culturais regulares. No contexto atual, tais cidades são procuradas 
ciclicamente por grande e crescente número de turistas atraídos pelas riquezas 
patrimoniais locais” (Caderno Cidades Sustentáveis, 2000, p.38). Segundo o cad-
erno, “seu patrimônio estende-se à paisagem urbana como um todo e ao perfil 
de seu espaço construído. Essas características constituem um valor, cultural e 
econômico, que, por vezes, conflita com interesses vinculados a outros valores de 
seus habitantes, como a modernização de sua infraestrutura, a venda de serviços 
a turistas, a expansão de negócios” (Caderno Cidades Sustentáveis, 2000, p.40). 

O diagnóstico aponta principalmente para o caráter econômico do patrimônio 
cultural e então, “não podemos deixar de associar também o recurso à noção de 
sustentabilidade urbana a estratégias de implementação da metáfora cidade-em-
presa, que projetam na “cidade sustentável” alguns dos supostos atributos de atra-
tividade de investimentos, no contexto da competição global” (ACSERLRAD, 2001, 
p.53). O patrimônio construído aqui é visto como um importante capital simbólico 
para geração de rendas e atração de mais investimentos externos. Para Harvey 
(2014, p.172), o universo mais propício para se captar rendas de monopólio[7] é o 

[6]  O caderno complementar ‘Cidades sustentáveis’ classifica como ‘cidades patrimônio’ 
as cidades históricas como Ouro Preto, Salvador, São Luís, entre outras. (p.40)
[7]  A renda de monopólio surge porque agentes sociais podem conseguir um maior 
fluxo de receitas em virtude do seu controle exclusivo sobre determinado item direta 
ou indiretamente. Para manter e converter em dinheiro este capital simbólico é preciso 
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do campo das práticas culturais historicamente constituídas e das características 
ambientais especiais. 

As diretrizes que envolvem as operações patrimoniais no documento são: Preser-
var e recuperar o patrimônio construído e natural das cidades e Dar prioridade a pro-
gramas e projetos que promovam a utilização das áreas já urbanizadas da cidade, 
em particular aquelas que dispõem de infraestrutura e de serviços urbanos subuti-
lizados (a segunda somente enquanto centros históricos). Destas diretrizes, são 
recomendadas ações de curto prazo que se referem tanto ao patrimônio cultural 
edificado quanto ao patrimônio natural, mas que para efeito deste artigo a análise 
foi realizada estritamente enquanto patrimônio cultural. Podem-se considerar os 
recursos naturais como o foco principal destas ações, as que se direcionam para 
o patrimônio cultural edificado são vagas e, por isso, permitem múltiplas interpre-
tações. Em síntese, podem-se extrair as seguintes ações específicas: (1) Reproduzir 
os casos bem-sucedidos ambientalmente de conservação do patrimônio urbano; 
(2) Recuperar e revitalizar áreas centrais históricas (inclusive edificações históricas) 
envolvendo a comunidade residente sempre que “cabível”; (3) Disponibilizar e ca-
pacitar assessoria técnica e legal, além de estimular a criação de conselhos locais e 
interinstitucionais visando à prática da conservação patrimonial; e (4) Flexibilizar a 
legislação federal sobre patrimônio cultural e natural de acordo com as especifici-
dades locais. O documento aconselha ainda consulta aos órgãos de tombamento 
e de preservação do patrimônio histórico, assim como aos exemplos de países 
com problemas semelhantes (Caderno Cidades Sustentáveis, 2000, p.40).

A expectativa deste caderno complementar era de que o conjunto de estratégias 
e suas respectivas propostas fossem incorporados à agenda nacional e efetiva-
mente implementados pelo governo e pela sociedade para que, ao final de dez 
anos, pudessem ser alcançados novos padrões de sustentabilidade nas cidades 
brasileiras. A Agenda 21 brasileira foi entregue em 2002 e ampliada finalmente em 
2004, composta por dois documentos distintos: um caderno de Ações Prioritárias 

encontrar alguma forma de manter certos bens e lugares suficientemente únicos e 
excepcionais.  

e outro intitulado Resultado da Consulta Nacional. Sendo o primeiro o caderno 
que se pretende analisar. 

No caderno de ações, o Objetivo 10 – Gestão do espaço urbano e a autoridade met-
ropolitana – recomenda o “aproveitamento do estoque existente e recuperação 
das áreas centrais degradadas” visando ampliar a oferta de alternativas habita-
cionais (2004, p.54). Todavia, não estabelece nenhuma recomendação específi-
ca acerca do patrimônio cultural edificado, mesmo as que estavam previstas no 
caderno de subsídios para sua preparação. Em nenhum outro item o patrimônio 
cultural edificado é mencionado. 

Cabe destacar o viés orientador das ações propostas pela Agenda para gestão 
das cidades (Objetivo 10) que privilegia, assim como o caderno de subsídios, o 
caráter econômico e a competitividade global. O item indica que “entre os instru-
mentos de incentivo, devem-se privilegiar aqueles de natureza econômica, por 
entender que eles são mais adequados quando se verifica a necessidade de gerar 
recursos adicionais para promoção de projetos indutores da sustentabilidade ur-
bana. O desafio atual da gestão das cidades passa ainda pela busca de modelos de 
políticas que combinem as novas exigências da economia globalizada à regulação 
pública da produção da cidade e ao enfrentamento do quadro de exclusão social 
e de deterioração ambiental.” (Agenda 21 brasileira: ações prioritárias, 2004, p.53)

Na Agenda 2030
Em escala global, a Agenda 2030 pretende acabar com a pobreza, diminuir a 
desigualdade e a injustiça e lidar com as mudanças climáticas até o ano de 2030. 
Seu discurso anuncia uma postura ambiciosa, mas ao mesmo tempo demonstra 
seu posicionamento neutro e flexível. No preâmbulo já anuncia que “busca for-
talecer a paz universal com mais liberdade” (Agenda 2030, 2015, p.1). Assim como 
a sua antecessora, trata-se de um guia para que as nações possam estabelecer 
suas próprias estratégias, tendo em vista as “diferentes abordagens, visões, mod-
elos e ferramentas disponíveis para cada país, de acordo com suas circunstâncias 
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e prioridades nacionais” (Agenda 2030, 2015, p.17). “Cada governo (...) vai decidir 
como essas metas aspiracionais e globais devem ser incorporadas nos processos, 
políticas e estratégias nacionais de planejamento” (Agenda 2030, 2015, p.16). Es-
tes grifos demonstram ainda mais seu caráter elástico que possibilita maior ou 
menor grau de comprometimento das nações. De todo modo, a agenda anuncia 
que todas as ações (nos âmbitos nacional, regional e local) devem considerar três 
dimensões de sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental e que elas 
serão monitoradas globalmente através de uma plataforma online[8].

Dos dezessete objetivos (ODS), o Patrimônio Cultural está incluído no décimo pri-
meiro: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis, no item 11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimô-
nio cultural e natural do mundo. Segundo o documento, este objetivo se integra ao 
sétimo ODS, referente à energia acessível e limpa para todos.  

É oportuno mencionar que não existe um documento intitulado Agenda 2030 bra-
sileira. Através do Decreto Nº 8.892/ 2016 o governo federal instituiu a Comissão 
Nacional para os ODS (CNDOS) com a finalidade de internalizar, difundir e dar 
transparência ao processo de implementação da agenda global. Composta por 
integrantes de todas as instâncias do governo e da sociedade civil, a comissão 
lançou em dezembro de 2017 um Plano de Ações até 2019 que estabelece como 
se dará o processo de internalização para a realidade brasileira. Contudo a atual 
instabilidade política e econômica do país tornam as próximas ações bastante in-
certas. Segundo o secretário-executivo da CNODS Henrique Villa[9], “os recursos 
financeiros próprios só estarão à disposição do desafio assumido em 2015 se, e 
somente se, a situação macroeconômica do país estiver estabilizada e os meios 
para a execução da agenda, disponíveis”.  

[8] <www.sustainabledevelopment.un.org> 
[9] http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/01/05/
brasil-avan-a-na-implementa-o-da-agenda-2030.html

Considerações Finais
O Patrimônio Cultural edificado representa um importante capital ambiental, 
social e econômico para o desenvolvimento urbano sustentável. Além da ma-
terialidade e da eficiência energética, dá suporte a memória coletiva, reforça as 
identidades sociais e, através do turismo cultural, possibilita o desenvolvimento 
econômico local. E é justamente a partir desta última característica que tem sido 
apropriado no discurso internacional de desenvolvimento sustentável. 

O processo de construção da Agenda 21 brasileira mostrou-se significativo ao 
reconhecer o valor do Patrimônio Cultural para a promoção da melhoria da qual-
idade ambiental das cidades. Entretanto, as diretrizes referentes ao patrimônio 
construído foram suprimidas do documento final, gerando uma lacuna quanto 
o seu papel no desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Apesar de 
tecer críticas ao modelo de desenvolvimento perdulário e desigual atual, o docu-
mento alinha as expectativas das demais propostas aos moldes do gerenciamento 
urbano na lógica da competitividade do mercado global.

Fato é que a apropriação do espaço urbano voltada para esta lógica de mercado 
internacional acaba por definir quem tem direito à cidade e, citando Harvey (2014, 
p.196) quais “segmentos da população se beneficiarão mais do capital simbólico 
coletivo do qual todos contribuíram, cada um ao seu modo, tanto hoje como no 
passado”. Este tipo de gestão urbana nada tem de sustentável e só contribui para 
o aumento das desigualdades sociais. Ao contrário, a preservação do patrimônio 
edificado deve se desenvolver pautada em equidade e ética reforçando identidade 
locais, valorizando a cultura que será transmitida às próximas gerações e, desta 
forma, dando aporte à construção de um futuro mais justo e mais sustentável.

A nova agenda de desenvolvimento adotada internacionalmente, a Agenda 2030, 
é particularmente mais genérica e flexível do que a anterior, no entanto, impõe 
a todas as ações a necessidade de incorporar as três esferas da sustentabili-
dade: a econômica, a ambiental e a social. Efetivamente foi a primeira vez que se 
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atribuiu uma meta referente ao patrimônio construído. Neste momento, apesar 
da instabilidade política e econômica no país, cabe aos agentes responsáveis pela 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, internalizarem a agenda global e 
estabelecerem as suas metas particulares, consequentemente definindo qual será 
a matriz discursiva e os objetivos a serem atingidos. 
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RESUMO
Pensar a educação patrimonial em museus atrelado ao território é acompanhar 
o processo de desenvolvimento contemporâneo de um olhar crítico ao passado e 
à cidade que se vive. Escolas e museus entendidos enquanto pólos de educação, 
potencializam-se ao desenvolver experiências no território em que se situam. De 
forma que, a ampliação dos limites físicos e simbólicos de ambas instituições 
incorpora às práticas educativas  o direito à cidade, no âmbito da memória, e 
possibilita o reconhecimento de referências culturais, o patrimônio que parte 
dos grupos sociais. Assim, a tríade cidade, escola e museu mobilizam diferentes 
conceitos. Em diversas ações museus e escolas acessam a educação integral como 
fator constante da vida de crianças e adolescente, que diz respeito não apenas 
as disciplinas curriculares, mas também ao desenvolvimento sociocultural deles; 
para então construir pactos entre diversas instâncias para se tornar uma cidade 
educadora. Neste sentido, desenvolveu-se a noção de territórios educativos, partindo 
do princípio de que todo e qualquer lugar possui um potencial cultural e educador 
em relação dialética com o espaço construído e com o cotidiano das pessoas que ali 
moram e circulam. Neste artigo, apresenta-se duas experiências dentro do Projeto 
Territórios Educativos, que ocorreu no Museu da imigração do Estado de São Paulo 
em 2017 com duas escolas públicas da cidade de São Paulo, a Etec José Rocha 
Mendes- extensão Amadeu Amaral no bairro do Belém, e a Emef Profº. Antonio 
Duarte de Almeida, localizada no bairro do Jardim Guarani. Assim, o artigo irá traçar 
paralelos das noções e conceitos mobilizadas no projeto Territórios educativos, 
explorando os desafios e perspectivas de diálogo entre cidade, escola e museu. 

Palavras-chave: Territórios educativos; museu; escolas; cidade; educação patrimonial.
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Introdução
O Museu da Imigração do Estado de São Paulo reabriu em 2014, sob gestão do 
Inci - Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração. Após 
permanecer fechado por quatro anos, o museu é repensado e apresenta nova 
proposta de atuação, não mais partindo da perspectiva das nacionalidades que 
chegaram a São Paulo, pelo espaço da antiga Hospedaria do Brás (local onde fun-
ciona o museu), e optando por abordar a experiência migratória por meio de múl-
tiplas perspectivas. Assim, pretende aproximar grupos sociais de diversas épocas, 
tendo como plano de fundo o edifício, a cidade e a busca por uma reformulação 
de sua proposta. Além da proposta expositiva, há a intenção institucional de não 
perder os laços criados com as comunidades imigrantes que frequentavam o me-
morial, e tornar o Museu um espaço de convívio entre diferentes grupos. Para 
isso, a instituição amplia o seu raio de atuação, buscando formas de transpassar 
barreiras físicas e simbólicas que dividiram seu espaço e seu entorno, e do diálogo 
para com a cidade, durante seu fechamento.

Dentro dessa proposta, o Núcleo Educativo busca estreitar laços com as sociedade 
e fazer parcerias que não se restringiam apenas ao tempo de visitação ao museu. 
Nas primeiras experiências, firmaram-se parcerias com escolas que procuraram 
o museu buscando uma continuação de trabalho. Por outro lado, também, bus-
cou-se na região de entorno do Museu outras instituições que se alinhassem aos 
temas trabalhados, entre elas a presença de crianças migrantes e a relação com os 
direitos humanos.  Com o passar do tempo, houve a necessidade de sistematizar 
e refletir sobre o tipo de trabalho que era feito fora do espaço físico do museu. 
Assim, foram criados dois projetos extramuros, o Museu vai à escola e o Territórios 
educativos, desenvolvidos em 2017. Ambos projetos consistem no deslocamento 
de educadores do Museu da Imigração, levando as práticas pedagógicas desen-
volvidas no museu para serem debatidas e, em colaboração com os professores, 
desenvolvê-las no contexto de cada escola.

No artigo, aborda-se as especificidades do projeto Territórios Educativos,  explo-
rando as potencialidades de articulação de instituições fundamentalmente edu-
cativas - escolas e museus - e suas relações com o lugar em que estão inseridos, 
mobilizando conceitos de uma cidade que também pode educar em todas as suas 
instâncias, da educação como formação de conhecimentos para a cidadania, e do 
patrimônio que parte da relação dos sujeitos com a cidade. Assim,  inicialmente, 
apresenta-se a reflexão sobre esses conceitos e seus referenciais teóricos, que 
alicerçam a execução do Territórios Educativos pelos educadores do Museu da 
Imigração. Em seguida, apresentamos o desenvolvimento do projeto em duas es-
colas públicas da cidade de São Paulo, com alunos do Ensino Fundamental II e 
Médio, problematizando as diferenças de abordagem. Concluímos o artigo com 
reflexões sobre os desafios e perspectivas de atuação que fortalecem o diálogo 
entre cidade, escola e museu.

Constelação de debates e propostas teórico-
metodológicas: da museologia social à cidade 
educadora
Não é de hoje que escolas e museus estão repensando seu papel frente à socie-
dade. Cada vez mais essas duas instituições enxergam a educação a partir dos su-
jeitos, promovendo sua capacidade de análise crítica do meio em que vivem, ao in-
vés de serem depósitos de conhecimento adquirido por outrem e transmitido de 
forma bancária como coloca Paulo Freire. Para isso, é necessário que essas ações 
partam dos dois agentes, não se restrinjam ao seu espaço físico e que pensem a 
cidade como algo que possa integrar suas ações e responsabilidades educativas 
para com o mundo.

Conforme nos lembra Chagas (2009), a relação entre patrimônio e educação está 
presente nas práticas museológicas desde o século XIX, e no Museu Nacional des-
de 1926 com a criação do educativo. O autor destaca que por ser a educação 
uma prática sociocultural, ela é indissociável do patrimônio, e sua relação com 
o desenvolvimento de práticas educativas está presente em Paulo Freire, Darcy 
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Ribeiro, Anísio Teixeira, Liana Rubi O’Campo, Waldisia Russio e outros. Dessa for-
ma, enfatiza-se que a educação patrimonial se constitui como um  campo e “uma 
prática socialmente adjetivada que não está especialmente vinculada a nenhuma 
metodologia, a nenhum autor, a nenhum lugar, a nenhuma data particular” (p.5). 
A sua adjetivação, no entanto, não é isenta de tensões e intenções que partem de 
como o mundo é visto.

Por isso, cabe uma breve reflexão histórica sobre quais museologias baseiam nos-
sas práticas pedagógicas. Se no campo do patrimônio cultural  se evidencia a Carta 
de Veneza de 1964, do Icomos e fruto do II Congresso Internacional de Arquitetos 
e Técnicos dos Monumentos Históricos, na ampliação do conceito de patrimônio 
cultural a partir de outros olhares, no campo da museologia é a Mesa-Redonda 
de Santiago do Chile de 1972 do Icom que vai concretizar outra postura no fazer 
museológico voltada aos sujeitos e aos problemas sociais do público dos museus. 
A Mesa-Redonda do Icom - International Council of Museums, em Santiago do 
Chile teve uma carta aberta assinada por diversas instituições museais do mun-
do, em que se repensava o papel dos museus antevendo o contexto específico 
de anulação de direitos do regime de Pinochet, mas trazendo à discussão como 
esse papel também poderia ser desempenhado no futuro, em uma nova ideia de 
museu. Considera, entre outras coisas, que as instituições museais, para além de 
seus valores atribuídos originalmente de salvaguardar, colecionar e divulgar suas 
pesquisas, é:

...uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante e 
que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem participar na 
formação da consciência das comunidades que ele serve; que ele pode 
contribuir para o engajamento destas comunidades na ação, situando 
suas atividades em um quadro histórico que permita esclarecer os 
problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, engajando-se 
nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras mudanças no 
interior de suas respectivas realidades nacionais. (Mesa, 2012. p.  173).

Os museus devem, nesse sentido, abrir-se para disciplinas e pensamentos à 
serviço do desenvolvimento social da comunidade. Reconhece-se o caráter intrin-

secamente educativo dos museus que devem  contar com serviços educacionais 
específicos, nos quais a  instituição é enxergada como um organismo educativo 
em seu conjunto. É nesse contexto que surgem o ecomuseu, museu integral, mu-
seu comunitário, museu de território, entre outros termos que pensam as práticas 
museais e os debates teóricos da Museologia a partir de uma outra perspectiva, a 
de base social. No contexto brasileiro, a função socioeducativa dos museus é re-
forçada na Política Nacional de Educação Museal - Pnem, instaurada pela portaria 
Nº 422, de 30 de novembro de 2017 pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram. De 
forma que a Pnem coloca entre seus princípios “assegurar, a partir do conceito de 
Patrimônio Integral, que os museus sejam espaços de educação, de promoção da 
cidadania e colaborem para o desenvolvimento regional e local, de forma integra-
da com seus diversos setores” (art. 4º, inciso V). Ressalta-se também que a Pnem 
define a educação como “um processo de múltiplas dimensões de ordem teórica, 
prática e de planejamento, em permanente diálogo com o museu e a sociedade” 
(art. 2º, grifo nosso).

Implementar projetos educativos que pensem a cidade é, portanto, fundamental 
para se pensar as múltiplas relações que os espaços museais podem criar em 
processos dialógicos com o lugar em que estão implantados. As ações educativas 
têm como base a compreensão da cidade como um organismo vivo que interliga 
os sujeitos que o habitam. É a cidade o espaço de experiências contínuas de cri-
anças e adolescentes; de importância em diversos processos formativos da vida. 
Não é por acaso que o princípio de territórios como espaços educativos estão entre 
os princípios da Educação Patrimonial do Iphan (2014, p.24): 

Paulatinamente, as políticas educativas foram se afastando de ações 
centradas em acervos museológicos e restritas a construções isoladas 
para a compreensão dos espaços territoriais como documento vivo, 
passível de leitura e interpretação por meio de múltiplas estratégias 
educacionais. [...]  Tornam-se também mais efetivas quando integradas 
às demais dimensões da vida das pessoas e articuladas a práticas 
cotidianas e marcos de referências identitárias ou culturais de seus 
usuários. 
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No âmbito das escolas, é a concepção de Educação Integral que dialoga com es-
paços culturais, como museus, compreendendo a educação enquanto estratégia 
para a garantia da qualidade de aprendizado permanente e currículo integrado, 
em prerrogativa do desenvolvimento dos sujeitos em suas múltiplas áreas de con-
hecimento. Baseia-se a educação integral na ampliação da função da escola, a 
partir de uma base social ampla e efetivamente democrática, pensada desde o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. A adjetivação integral, traz 
à educação uma perspectiva de aumentar o tempo de permanência escolar, con-
forme apontava Anísio Teixeira em 1953, mas numa perspectiva contemporânea 
também defende não somente a expansão do tempo, mas o direito a outras e 
múltiplas experiências de linguagens para os educandos (Galian, 2017).

É neste sentido que a discussão ultrapassa os espaços escolares e parte para a es-
fera da cidade. Segundo o Centro de Referências em Educação Integral, programa 
gerido pela Associação Cidade Escola Aprendiz, o território é um dos princípios 
inalienáveis da Educação Integral. Territórios educativos e educação integral es-
tão imbricados na concepção da educação como processo constante de transfor-
mação dos sujeitos e do mundo. Assim, define-se o território como: contexto de 
expressões socioculturais e identitárias, criadoras de vínculos entre educandos 
e educadores; lugar da participação social familiar e comunitária no reconheci-
mento do protagonismo e como parte fundamental do processo educativo; artic-
ulação e produção de conhecimento, ampliando olhares para o território, estim-
ulando a autonomia para além de instituições; e a interlocução entre os setores 
que contribuem com o desenvolvimento de crianças e adolescentes, como: saúde, 
esporte, cultura, etc (Centro, s.d. p.5). 

É, portanto um projeto coletivo, que vem mobilizar o conceito de cidade educado-
ra, no discernimento da vocação educativa com estratégias e planos de produção 
democrática. É das discussões sobre o conceito de cidade educadora associada às 
escolas, que partem as mesmas noções levantadas pelos campos do patrimônio e 
da museologia. O conceito entende a escola como ponto central da educação de 
uma cidade, mas não como seu único agente. Reconhece o potencial educativo 

existente em toda a cidade, mas que ele só é acessado quando diferentes atores 
juntos se propõem a garanti-lo. Assim, é necessário que a cidade seja pensada 
para educar em todos os sentidos, que disponha de meios para que crianças, ad-
olescentes e demais cidadãos aprendam de forma autônoma através de sua ex-
periência, sua relação com o outro e na sua relação com os lugares. 

O potencial educativo dos territórios existe sempre, mas acessá-lo exige o en-
volvimento na proposta. A cidade educadora é um pacto que tem como desafio 
promover a harmonia entre identidade e diversidade, a partir das relações dos 
grupos sociais que as integram e seus direitos, no reconhecimento das referências 
culturais. Ela depende, portanto, de intencionalidades políticas e pedagógicas, as-
sumidas pelo poder público, a sociedade civil organizada e os espaços (GADOTTI, 
et. all. 2004). De acordo com a carta das Cidades Educadoras, aprovada e revisada 
em congressos internacionais desde 1990,: 

No planejamento e governo da cidade tomar-se-ão todas as medidas 
necessárias para eliminar os obstáculos (incluindo as barreiras físicas) 
que impeçam o exercício do direito da igualdade. Serão responsáveis 
por este empreendimento, para além da Administração Municipal, 
outros organismos da Administração que nela intervêm. Os habitantes 
envolver-se-ão tanto pessoalmente como através dos vários tipos de 
associação a que pertençam. (Cenpec, 2006. p.156).

A cidade educadora compreende previamente o desenvolvimento de territórios 
educativos, de forma que a cidade compõe processos de ação e formação, con-
siderando os diferentes tempos, espaços e agentes. A conjugação educação e 
território é compreendida por Sivieiro (2014) a partir de duas concepções com-
plementares, superando dualidades do espaço: a pedagogicidade indiscutível 
presente pelos elementos físicos do espaço, pensamento de Paulo Freire (1996, 
p.45); e na compreensão de que todo espaço urbano possui um potencial cultural, 
histórico e educativo, colocado por Beatriz Goulart (2009, p. 29). 
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O conceito de território, partindo do geógrafo Milton Santos  é mais do que ape-
nas um local por onde se passa, mas sim um espaço dotado de particularidades 
e relações humanas que os torna significativos para as pessoas que ali habitam. 
É o depositário final dos eventos, onde se acumulam e convergem um conjunto 
de relações humanas dotadas de significado. Trabalhar na intersecção entre ter-
ritórios e educação é fomentar que os educandos sejam protagonistas ativos na 
construção da sua própria vivência territorial, ao mesmo tempo que transforma 
escolas e museus em espaços permeáveis para a discussão:

O território não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de sistemas 
de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o 
território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais 
a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, 
das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2002, 
p.10 apud Brasil, 2010, p.17)

.É neste sentido que, para Helena Singer (2013), o território educativo é config-
urado na prática ao comungar o potencial educador de seus diversos agentes, 
ampliando e diversificando-o: 

um café se abre para cursos de informática em que adolescentes 
ensinam idosos; museus criam programações voltadas para públicos 
específicos do bairro […]; criam-se espaços de cultura geridos pela 
comunidade em escolas públicas do lugar; uma praça é revitalizada com 
intervenções criativas dos artistas e depois passa a ser utilizada para 
atividades de skate, malabares, horta ou basquete.

Assim, como no campo do patrimônio há uma inversão da matriz de valoração, 
entendendo-a como processo social (Meneses, 2012. p. 33), ao relacionarmos a 
educação integral para uma cidade educadora, também há a inclusão de outros 
saberes, principalmente os populares, que adentram o currículo, e o integram ao 
território, que são legitimados. Segundo Jaqueline Moll (2009), isso implica  “uma 
profunda mudança cultural, uma vez que revisita toda a tradição cartesiana que 

reduz os saberes e modos de expressão populares a irracionalismos, crendices e 
tradições infundadas”.

É nesse sentido que o conceito de territórios educativos endossa a proposição da 
perspectiva de educação patrimonial, proposta pelo Iphan em 2014. Territórios 
educativos e patrimônio cultural colocam a educação de forma a ser encarada 
como ato político-social e um direito social de diferentes sujeitos. Sivieiro (2014) 
em sua pesquisa sobre educação patrimonial com uma discussão sobre o con-
ceito de territórios educativos, tendo como fundo o centro histórico de Natal, con-
clui que a fusão destes conceitos gera uma outra perspectiva de preservação que 
se baseia na participação social e local, do qual o patrimônio parte da população 
e das responsabilidades dos diferentes agente que atuam naquele território. Por-
tanto, ao se pensar a educação que aconteça de forma integral e integradora, pro-
movendo a cidadania em bases dialógicas, concorda-se com a definição de que: 

Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos 
formais e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, 
apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-
histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, 
a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e 
preservação. Considera, ainda, que os processos educativos devem 
primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por 
meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela 
participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das 
referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio 
Cultural. (Iphan, art.2 2016).

Essa definição de educação patrimonial dialoga com os debates e conceitos ped-
agógicos supracitados que também repensam a educação nas escolas e nos 
espaços museológicos. A partir desta constelação de debates e propostas teóri-
co-metodológicas, o projeto Territórios educativos do Museu da Imigração tra-
balha de forma criativa e propositiva, pensando a educação em suas múltiplas 
relações sociais, construídas em parceria com as escolas. Sua prática é complexa, 
por isso a constelação apresentada é fruto de uma pesquisa, ainda em construção 
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pelo núcleo educativo que recorre, a cada projeto, aos conceitos para fortalecer 
as práticas no território. A partir das ações do Territórios, as ações educativas 
proporcionam interação social no âmbito da diversidade cultural e dos direitos 
humanos, no qual o museu contribui para que o universo escolar possa, junto à 
realidade social de seu entorno, promover interações entre educação e cultura.

Territórios Educativos: Memórias croatas no bairro do 
Belém e as referências culturais do Parque Guarani
O setor educativo do Museu da Imigração busca, dentro de suas ações, eviden-
ciar a associação entre a antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás e seu entorno, 
bem como com as comunidades que vivem em suas proximidades e frequentam 
o museu. Desde sua reabertura, em 2014, realizam-se atividades em parceria com 
grupos e associações que são atuantes nos bairros vizinhos e de proximidade 
temática, como o Arsenal da Esperança e a Casa São Lázaro.

Para além de seu entorno, busca-se também distintas relações sociais construí-
das na cidade de São Paulo, principalmente nas questões relacionadas às comuni-
dades migrantes. Outro aspecto, nesse sentido, é também relacionado ao acesso 
aos espaços culturais, escolares e socioeducativos que, pela falta ou corte orça-
mentário para transporte, distância e outros fatores, vêem-se impossibilitados de 
chegar ao museu e conhecer seus espaços e exposições. Há ainda a preocupação 
com a contribuição dialógica entre os processos educacionais no intuito de for-
talecer a formação cidadã de crianças e adolescentes.

Para isso, os educadores do Museu da Imigração elaboram ações nas escolas que 
têm como temática os eixos conceituais da instituição e seu acervo, com enfo-
que em abordagens que transversalmente relacionam-se à diversidade cultural, 
relações étnico-raciais e direitos humanos. Dessa forma, compreende-se o museu 
na expansão de seus processos de espaço cultural, histórico, educador em busca 
de se tornar um lugar democrático e de fomento à cidadania, possibilitando que 

seja considerado como ferramenta que atenda também às outras realidades soci-
ais e ao desenvolvimento dos diferentes sujeitos.

Entre as experiências de território realizadas, destaca-se a de 2016 desenvolvida 
em parceria com a Escola Estadual Eduardo Prado, escola em que mais da meta-
de de seu quadro de alunos é descendente ou imigrante. No projeto intitulado 
Sonoricidades, os alunos saíam da escola acompanhados de professores e edu-
cadores do museu, portando celular com aplicativos de gravação de áudio, para 
registrar os sons do Bairro do Brás. Em uma segunda etapa esses sons foram 
mixados, juntos com outros sons urbanos enviados por aplicativos, para compor 
uma instalação dentro de uma exposição temporária do Museu que buscava criar 
um mapa sonoro afetivo e migrante da região através desses registros.

Em outro exemplo, no ano de 2017 foi feito um roteiro a pé pelo bairro da Mooca 
com o intuito de abordar o tema da Greve Geral de 1917, culminando no antigo 
Cotonifício Crespi, uma das fábricas têxteis cujos trabalhadores foram pioneiros 
na paralisação. Houve também um outro percurso desenvolvido com alunos da 
Etec Parque da Juventude, no qual caminhou-se até a rua Coimbra, no bairro Brás, 
onde se realiza uma conhecida feira boliviana. A diferença destas ações com a 
Sonoricidades foi a relação estabelecida com a escola tanto pela duração mais ex-
tensa (na carga horária e na quantidade de dias), como pelo vínculo criado com os 
educandos. A experiência com a E.E. Eduardo Prado, portanto, foi embrionária na 
formulação do projeto Territórios Educativos e fundamental para entender que o 
museu poderia ser atuante não somente dentro de seus muros, criando vínculos 
mais duradouros com as escolas para refletir sobre o espaço urbano em que con-
vivem.

Dessa forma se constituíram os dois projetos, dentro do Programa de Público Es-
colar, intitulados Museu vai à escola e Territórios Educativos. Ao entrarem nas me-
tas do núcleo Educativo, garante-se a permanência dos projetos que ocorrem uma 
vez por semestre cada um. Os projetos também surgem da vontade do núcleo 
educativo do Museu da Imigração de se aproximar e conhecer o funcionamento e 
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o cotidiano das escolas do município de São Paulo - o espaço em que se localizam 
e o modo como se relacionam socialmente com o patrimônio cultural, a cidade e 
as questões identitárias.

No artigo, aborda-se as especificidades do projeto Territórios Educativos que tem 
como foco proporcionar a investigação do bairro com base em registros, memórias 
e vivências dos grupos sociais em contato com uma escola inserida no mesmo 
local. Partimos do pressuposto de que a cidade é um museu aberto, que pode 
ser utilizada de forma pedagógica para o reconhecimento de traços da memória, 
cultura e identidade peculiares de determinados espaços e comunidades, além de 
evidenciar questões históricas, políticas, econômicas e sociais destes locais.

No segundo trimestre de 2017, foi feita a primeira edição do projeto Territóri-
os Educativos com os alunos do Ensino Médio da Etec Rocha Mendes, em sua 
extensão que funciona na Escola Amadeu Amaral, no bairro do Belém. E contou 
com a parceria de membros da Sociedade Amigos da Dalmácia - Sada, originários 
e descendentes de grupos croatas que se fixaram nos bairros do Belém, Brás, 
Mooca e Pari, na primeira metade do século XX e construíram ali suas relações 
simbólicas de comunidade. Uma particularidade se dá pelo fato de que a escola 
Amadeu Amaral foi um dos espaços de sociabilidade da comunidade croata e seus 
descendentes. Assim, o Projeto Territórios Educativos - Memórias Croatas no Bairro 
do Belém[1] teve como objetivo realizar com os estudantes uma investigação do 
território que circunda a escola sob a perspectiva do patrimônio da comunidade 
croata - na arquitetura, na memória de seus moradores e nas mudanças estru-
turais e simbólicas que ocorreram no espaço.

[1]  A edição do projeto foi feito por equipe multidisciplinar composta pelos educadores 
Conrado Secassi, Guilherme Ramalho e Mariana Kimie Nito, sob coordenação da 
educadora Paola Maués. E contou com a colaboração dos professores Viviane, Rosana 
e Sérgio da Etec José Rocha Mendes- Extensão Amadeu Amaral; e Katia, Fani, Amado, 
Alexandre, Gregório e demais membros da Sociedade Amigos da Dalmácia – SADA.

O bairro do Belém, assim como muitos bairros da região leste da cidade de São 
Paulo, foi largamente ocupado durante a expansão fabril na primeira metade do 
século XX, muito por conta da oferta barata de terrenos e das regiões de várzea 
recém-aterradas. Com a queda na oferta de emprego no interior paulista a par-
tir do final da década de 1910, os imigrantes que vieram à cidade de São Paulo 
começam a procurar trabalho nas indústrias recém-implantadas, montando co-
munidades em torno das estruturas fabris que deram origem aos bairros que 
conhecemos hoje. Eram ocupações não só italianas, mas também espanholas, 
portuguesas e, principalmente, brasileiras, onde as pessoas reproduziam a lógi-
ca de suas aldeias de origem ocupando espaços vizinhos e criando bairros car-
acterísticos de determinados grupos. Segundo Camargo (2017, p. 188) devido a 
tamanha presença de imigrantes vindo da Croácia, no bairro do Belém, formou-se 
uma aldeia croata-dálmata que era circundada por “suas instituições centrais: o 
trabalho (nas tecelagens e na construção civil), as duas igrejas católicas (a de São 
Paulo Apóstolo e a de São José do Belém) e o cemitério (da Quarta Parada). Nessa 
“aldeia”, vizinhos dálmatas cultivavam a sua identidade cultural [...]”.

Assim, fundou-se a Sada que é uma associação que congrega e fomenta difer-
entes aspectos da cultura da Dalmácia, região costeira da Croácia, na produção 
de eventos socioculturais e mantêm o Grupo Folclórico Jadran, além de um curso 
de idioma croata. A associação possui um acervo significativo de livros, discos de 
vinil, DVDs e filmes em película, relativos à Iugoslávia e à Croácia, sendo um impor-
tante espaço para os imigrantes e descendentes croatas que frequentemente se 
reúnem na sede. Dentre as atividades desenvolvidas pela associação, destaca-se o 
roteiro afetivo sob o recorte da identidade Dálmata pelas ruas da Mooca e Belém.

O roteiro é uma ação voltada aos membros da própria comunidade, bem como 
para quaisquer interessados. O roteiro é fruto do trabalho de Katia Gavranich Ca-
margo, membro da associação e descendente croata, e revela os locais que são 
significativos para a comunidade, de cunho urbanístico, residencial, religioso, mas 
também ligados ao mundo do trabalho e, finalmente, da educação. Parte desse ro-
teiro acontece no Museu da Imigração, no qual o setor educativo esteve presente 
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nos anos de 2015 e 2016 em que o roteiro foi  elaborado, participando da visita em 
diálogo com o trabalho da comunidade. Katia Gavranich Camargo destaca que:

[...] andando pela cidade hoje é possível observar que os imigrantes mais 
recentes, vindos de países da África e do Haiti, acabaram ocupando 
as mesmas áreas que os imigrantes do início do século XX. Ou seja, 
podemos lançar um olhar sobre o passado e ainda ver seus reflexos  no  
presente.  E  o  futuro  dependerá  de  como  agiremos  no  acolhimento 
de suas necessidades, lembrando que todos já tivemos histórias 
parecidas. (Camargo, 2016. p.192). 

No Museu da Imigração, o roteiro passa pela exposição de longa duração Migrar: 
experiências, memórias e identidades. Outro local do roteiro é a escola Amadeu Am-
aral, sediada no largo São José do Belém. A escola é um importante marco, pois 
muitos membros da comunidade croata estudaram ali, desde a chegada dos pri-
meiros migrantes do Belém e dos bairros adjacentes.

Ao vislumbrar o potencial de parcerias entre Sada, Museu e escola, os educadores 
fizeram contato com a escola e foi proposto um curso de curta duração à coor-
denadora do Ensino Médio de extensão da Etec Rocha Mendes. Foi uma ação do 
projeto Territórios Educativos que teve uma dupla finalidade: desenvolver o pens-
amento crítico sobre as transformações do território e as memórias associadas a 
ele por diferentes grupos sociais a partir da imersão no território com alunos; e 
levar os membros da comunidade croata de volta ao edifício da escola e trazer os 
alunos para conhecer a sede da Sada.

Imagem 1 - Sr. Amado da SADA, sendo entrevista pelos alunos da Etec Rocha Mendes, na escola 

Amadeu Amaral. Foto: Guilherme Ramalho, registro Museu da Imigração, 2017.

Na proposta apresentada para a coordenação e para os professores, se decidiu 
que o conteúdo se adequava aos alunos do 2º ano do Ensino Médio. Assim, o 
curso teve lugar nas disciplinas de Artes, Língua Portuguesa, Geografia, História, 
Sociologia e Filosofia, envolvendo alguns destes professores. Contou com a carga 
horária de 16 horas, estruturadas em 5 aulas e desenvolvidas em quatro encon-
tros, para trabalhar a noção de território, a partir do recorte específico da comuni-
dade croata. Atentou-se para o modo como os alunos se inserem neste ambiente 
e as relações encontradas entre o uso dos espaços descritos pelas pessoas da 
Associação em comparação ao trabalho de investigação realizado pelos alunos.
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As aulas abordaram a reflexão sobre a história do bairro do Belém a partir das 
memórias da ocupação croata; atividade prática com mapas históricos, compara-
ção entre eles e contraposição às diferentes informações representadas; discussão 
sobre a importância da história oral e realização de entrevista com membros da 
comunidade croata que visitaram a escola; roteiro educativo a pé pelo bairro do 
Belém, feito com no estudo de Camargo (2017), passando pelos lugares de rele-
vância à memória croata; e a produção de mapeamento colaborativo com base na 
experiência dos alunos naquele território e na reflexão das aulas anteriores, junto 
a visita na sede da Sada.

Imagem 2 - Percurso educativo pelo bairro do Belém. Foto: Guilherme Ramalho, registro Museu da 

Imigração, 2017.

A ação ‘Memórias Croatas no Bairro do Belém’ teve culminância no aniversário da 
Sociedade Amigos da Dalmácia, comemorado no dia 15 de junho, além da cele-
bração da independência da República da Croácia e da chegada de um navio, em 
meados do século XX, com relevante número de migrantes croatas que fixaram 

residência no bairro. Assim, a produção dos alunos ainda fez parte de uma ex-
posição que ocorreu na sede da associação. Com isso, estreitaram-se os laços en-
tre a escola e a comunidade na qual se insere, revelando uma face não-explorada 
do bairro do Belém. A parceria também se desdobrou em outra ação do educativo 
do Museu da Imigração, compondo a programação da II Jornada do Patrimônio 
da Prefeitura de São Paulo. Foi feito um percurso educativo, parecido com o que 
sucedeu com os educandos da Etec Rocha Mendes. O percurso finalizou-se com 
visita à sede da Sada, na qual os participantes puderam ver a exposição dos tra-
balhos dos alunos e conhecer a história dos migrantes e descendentes croatas na 
voz deles.

No segundo semestre de 2017, os projetos Museu vai à escola e Territórios Educa-
tivos foram desenvolvidos concomitantemente na Emef Antônio Duarte de Almei-
da[2]. Diferente da experiência anterior, a mudança de escola apresentou outra re-
alidade relacionada à quantidade de turmas em cada ano do Ensino fundamental. 
Por isso, considerou-se oportuna a união dos projetos na mesma instituição para 
possibilitar o envolvimento das quatro turmas. Em conversa com os professores, 
decidiu-se fazer o projeto com os alunos do 7º ano da escola, no qual duas turmas 
participaram de um dos projetos e as demais de outro.

Destaca-se que a Emef aderiu em 2015 à educação integral, instituída pela portar-
ia nº 7.464, de 03 de dezembro de 2015, no Programa “São Paulo Integral” da Sec-
retaria de Educação da Cidade de São Paulo. A escola vem, desde então, buscando 
alternativas para quebrar os paradigmas pedagógicos tradicionais de educação. 
Iniciou-se um processo de construção de outras experiências e projetos interdisci-
plinares “que parta da curiosidade como elemento instigante para a aprendizagem, 

[2]  Os projetos foram elaborados por equipe multidisciplinar formada pelos 
educadores Bruna Marques, Juliana Barros, Luiz Gregório de Camargo e Mariana 
Kimie Nito, sob coordenação da educadora Isabela Maia. Contou com a colaboração 
dos professores do ciclo de Humanas da Emef Antônio Duarte de Almeida : Davi dos 
Santos, Marina Manganotte, Maria de Lurdes Cruz, Maria Luiza Branco e Virgini Silva. E o 
apoio do diretor José Silveira e do coordenador Alexandre Bitencourt.
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que construa a democracia e a autonomia como prática no cotidiano da escola” 
(Emef, 2017, p.7). Entre as mudanças implementadas houve a organização curric-
ular por áreas de conhecimento, propondo uma revisão na experiência de tempos 
e espaços de ensino, acreditando nos princípios de democracia ativa, dialógica e 
de incentivo à autonomia dos educandos. Há a quebra da grade curricular para 
colocar o currículo organizado em projetos e a prática dos professores de forma 
diversificada e por áreas de conhecimento. Destaca-se também na trajetória da 
Escola o projeto Imigrantes, pautando que todo ser vivente é um imigrante, e o 
grêmio estudantil “Sou Sujeito da minha História”, contribuindo no diálogo entre 
professores e alunos e propondo mudanças na escola.

As transformações foram feitas em amplo debate entre alunos e professores. As-
sim, foi proposto que se rompesse a fragmentação de aulas em 45 minutos, para 
pensar em ciclos pelas áreas de conhecimento, no qual um professor permanece 
com a mesma turma por mais tempo, com a intenção de promover a aprendiza-
gem de forma ampla. Dessa forma, os projetos do Museu da Imigração foram 
incorporados pelos professores no final do último ciclo da área de humanas (que 
engloba as disciplinas de História e Geografia, in: Emef, 2017. p. 56-59), corrobo-
rando para se pensar outras linguagens e espaços de ensino e da pedagogia por 
projetos já implementada na escola.

Visando a interação entre as turmas e os projetos Museu vai à escola e Territórios 
Educativos, acordou-se que a última ação seria coletiva, concretizando-se em uma 
intervenção na escola. Para tanto, também houve o desafio de tratar do mesmo 
conteúdo em cada projeto, porém com abordagens distintas. Assim, o Museu vai 
à escola teve foco nas construções identitárias dos alunos e o Territórios Educati-
vos na investigação do bairro pelas memórias migrantes. Devido à localização da 
escola no bairro Parque Guarani, zona leste de São Paulo, e por uma expectativa 
dos professores, foi acordado que os projetos teriam como temática principal a 
migração interna, principalmente a nordestina, que desempenhou importante pa-
pel em sua formação territorial.

O Museu da Imigração é local privilegiado para se falar sobre este assunto, pois na 
antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, entre os  2,5 milhões de migrantes de 
mais de 70 nacionalidades, mais da metade dos acolhidos pela hospedaria foram 
brasileiros vindos principalmente da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, 
entre outros. Toda essa população de migrantes, obrigados mais uma vez a se 
deslocarem das fazendas rumo aos centros urbanos, depara-se com a intensifi-
cação de um paradoxo: na medida em que doaram sua força de trabalho para 
o crescimento e enriquecimento do estado de São Paulo, foram e são até hoje, 
hostilizados e marginalizados, empurrados para regiões periféricas das cidades, 
transformando bairros inteiros em extensões da Bahia, de Minas Gerais, Ceará, 
Pernambuco, e demais locais de origem.

É neste contexto que bairros como São Miguel Paulista e seus vizinhos, como o 
Parque Guarani onde localiza-se a escola, cresceram enormemente a partir da 
segunda metade do séc. XX. O território representa a expansão periférica metro-
politana, predominante nesta época, devido ao alto preço da moradia no centro 
da cidade. Assim, o território foi constituído por meio de ocupações com pouca 
ou nenhuma infraestrutura. O processo de urbanização da região se consolidou 
e, juntamente com seus bairros vizinhos, o Parque Guarani cresceu a partir dos 
fluxos migratórios internos com destino a São Paulo e à luta pela provisão de 
infraestrutura local. Frente a isso, as atividades educativas tinham a intenção de 
refletir com os estudantes sobre os fluxos migratórios internos, com ênfase nos 
deslocamentos a partir da década de 1930, nas construções identitárias paulista-
nas e na formação da cidade de São Paulo, principalmente dos bairros periféricos 
a partir da valorização do patrimônio cultural do bairro onde está situada a escola.

Assim, os encontros foram planejados em: aproximação dos conceitos que serão 
trabalhados ao longo do projeto, tais como migração, identidade, cultura, pat-
rimônio etc, a partir de um dominó de palavras, e da identificação deles no ter-
ritório; uma pesquisa-ação, percurso e registros do “eu no território”, pensando os 
objetos biográficos e a relação com o urbano; planejamento de intervenção pelo 
levantamento de possíveis ações; e ação conjunta explorando espaços da escola 
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com música, poesia e intervenção no muro interno da escola com a percepção e 
reflexões sobre o bairro. No entanto, logo nos primeiros encontros com os alunos 
da escola, os educadores perceberam que, apesar deles identificarem relações 
com a cultura e a presença nordestina, possuíam outras referências no território 
que eram muito mais próximas ao cotidiano deles. Diferente das memórias cro-
atas, da edição anterior, que permitiu e suscitou trabalhar uma relação entre as 
diferentes mudanças territoriais e memórias urbanas, agregadas às experiências 
dos educandos, e como eles se colocavam na cidade, as migrações internas não 
despertaram tais reflexões com os alunos da Emef. Houve, então, uma mudança 
de abordagem por parte dos educadores do Museu, procurando trabalhar com 
aquilo que faz sentido e tem valor para os alunos, partindo da perspectiva das 
referências culturais deles.

Imagem 3 - Mapeamento do bairro, nosso percurso para a escola e nossas referências. Foto: 

Bruna Marques, registro Museu da Imigração, 2017.

Assim, nas ações dos projetos, além da presença nordestina no bairro, representada 
pelo forró, também abordamos a cultura do funk e do k-pop, constantemente res-
saltada por eles. Inversamente ao tradicional tratamento ao funk, buscou-se a sua 
tematização para incluir a vivência dos alunos, discutindo aspectos sobre a história, o 
conteúdo das letras, a sexualidade e a representação social. O questionamento central 
do Museu vai à escola e do Territórios educativos foi a discussão sobre memória e 
identidade: se meus objetos falam sobre mim, quais paisagens/ objetos/ construções/ 
pessoas falam sobre o meu entorno, sobre o bairro/cidade onde moro? Quem define 
os patrimônios do meu território? De que maneira se mistura minha história com a 
história do meu lugar?

Imagem 4 - Percurso pelo bairro. Foto: Bruna Marques, registro Museu da Imigração, 2017.
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Nessa edição também houve um desdobramento em que os alunos fizeram uma 
visita ao museu, após a finalização dos projetos. Ambos projetos têm como base 
o deslocamento dos educadores para os espaços escolares e não o contrário. Mas 
a ida da escola ao museu, depois de terem feito o projeto, foi muito de interesse, 
pois, como a ação não era prevista, se criou outra relação com os alunos no es-
paço do museu. Na ocasião, os educadores do Museu da Imigração conseguiram 
expor os trabalhos produzidos pelos alunos, ao longo das ações do projeto, em 
diferentes espaços do museu. A chegada deles e o reconhecimento de seus tra-
balhos contribuíram para tornar a visita pela exposição do museu completamente 
diferente do cotidiano dos educadores. Ademais, após a visita, foi preparada uma 
surpresa para a escola. No auditório, exibiu-se um vídeo editado com os registros 
feitos por eles e suas músicas indicadas. Explorar essa mídia foi uma importante 
forma de sintetizar a ação e viralizou na escola.

Considerações finais
Expandir a discussão migratória para além do lugar da própria instituição é de 
extrema importância para repensarmos nosso papel na sociedade, explorando os 
diferentes espaços da cidade. Ainda que não se leve acervo e espaço expositivo, 
os museus conseguem contribuir com a discussão sobre o direito à memória e a 
relevância da preservação por meio desses projetos extramuros. Discutimos os 
espaços onde a educação não-formal e formal podem se encontrar e a função 
social das instituições museológicas, pensando que apesar de trabalharmos com 
atendimento ao público dependemos de abordagens, ferramentas e currículos 
distintos. A partir de projetos como o Territórios Educativos, o Museu da Imigração 
busca estreitar os laços entre museu, escola e comunidade, por meio de ações de 
investigação sobre a memória, concepção identitária e de pertencimento, que en-
volvam professores e educandos, cujo mote seja os movimentos migratórios, bem 
como sua presença nas escolas e no próprio bairro.

Se por um lado há a perspectiva e garantia de desenvolvimento dos projetos extra-
muros pelo educativo, por outro existe também um descompasso de tempos da 

escola que são completamente diferentes do cotidiano do Museu. Tal problemáti-
ca tem prejudicado, principalmente, na composição colaborativa dos encontros/
aulas dos projetos. Há diálogo entre os educadores - de museu e escolas -, mas 
as atividades ainda poderiam ocorrer de maneira mais integrada na estruturação 
das ações. Mesmo assim, destaca-se que a relação entre instituições tem sido mui-
to rica, pois, em ambos os casos, houve uma troca intensa de conhecimento das 
dinâmicas e práticas pedagógicas dos educadores.

As relações são frutíferas também na compreensão  do papel dos educadores em 
museus cuja proposta educativa possui seus saberes pedagógicos que não são a 
mera reprodução de informações. Assim, projetos como esses também são fun-
damentais para reforçar a compreensão da função dos educativos e da potenciali-
dade dos educadores que, mesmo em seu quadro de funcionários reduzido e com 
verbas cada vez menores, conseguem e lutam por uma educação patrimonial, não 
mercadológica e estéril, mas que se relacione com a vida do público de museus.

O projeto Territórios Educativos vem se concretizando com foco na investigação 
da cidade, relacionando escolas e comunidades migrantes, por meio das difer-
entes registros, memórias e vivências presentes nos bairros da São Paulo. Portan-
to, insere-se no bojo de iniciativas para a implementação da Educação Integral, a 
partir da oferta de conteúdos interdisciplinares que contribuem para a formação 
de crianças e adolescentes, incluindo as potencialidades de discussão sobre o ter-
ritório onde elas se inserem. Desta forma, contribui para se pensar e fomentar o 
potencial educador existente nas cidades e a educação patrimonial como prática 
democrática.
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RESUMO
Inserido na Região Metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, 
o município de Ceará-Mirim desenvolveu-se a partir das produções da cana-de-
açúcar no século XIX e configurou-se como uma potência econômica da época. A 
partir do fenômeno da monocultura de exportação, o núcleo central da cidade 
surgiu em simultaneidade com o comércio local e, ainda hoje, é caracterizado pelo 
predomínio de estabelecimentos de uso comercial. Nesse contexto, a feira tradicional, 
consolidada nas imediações do Mercado Municipal, além de representar uma 
importante fonte de renda para a população, também funciona como elemento 
marcante em meio à paisagem urbana e enquadra-se ainda na Área Especial de 
Interesse Histórico e Cultural do município. Embora mercados e feiras funcionem, 
para além da atividade comercial, como um meio aglutinador de pessoas e reforcem 
a identidade cultural de uma sociedade, são, na maioria das vezes, desprezadas e 
caracterizadas pelos sinais de deterioração física e de problemas de gestão. Diante 
disso, visando a melhoria na qualidade ambiental, urbana e social da área comercial, 
objetiva-se conceber uma proposta de requalificação do comércio informal de Ceará-
Mirim. Para tanto, foram realizados diagnósticos nos âmbitos urbano, paisagístico, 
social e patrimonial, utilizando-se, principalmente, de análises in loco, morfológicas 
urbanas e das unidades de paisagem. Foi detectado, por conseguinte, que o ambiente 
da feira é pontuado pela precariedade das estruturas utilizadas pelos comerciantes, 
pelo desconforto - quanto a falta de espaço e ventilação - e pela má setorização dos 
produtos oferecidos. Em razão de tais deficiências, propõe-se, então, a reorganização 
do espaço da feira com um novo zoneamento e novas estruturas de bancas flexíveis, 
desmontáveis e padronizadas. Com a nova proposta, o centro de Ceará-Mirim 
converte-se em um local que protege e evidencia o seu patrimônio histórico e cultural 
e torna mais humana e atrativa a sua feira.
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INTRODUÇÃO
Os espaços públicos sofrem constante transformações e uma das mais evidentes 
no contexto atual é a redução dos níveis de ocupação e apropriação, que se torna 
visível na resistência (ou medo) das pessoas de circularem nas ruas e ocuparem 
praças ou espaços similares. Apesar disso, a feira livre deixou de ser apenas um 
local de comércio, mas também se converteu em uma manifestação de resistên-
cia, se opondo à implantação massiva da automobilidade e da difusão de estabe-
lecimentos pautados no auto-serviço a exemplo das redes de supermercados. Em 
Ceará Mirim, município da Região Metropolitana de Natal, que sempre possuiu 
um rico e ativo comércio informal com muita variedade, é possível constatar a 
ocorrência do processo de contração dessas atividades, que, devido às inovações 
na oferta de outros tipos de comércio formal (físico ou virtual) e à falta de ma-
nutenção das estruturas e das ruas que lhe dão suporte por parte do poder pú-
blico. 

Expressão do cotidiano das vilas e cidades brasileiras e responsável pela formação 
e origem das mesmas até a primeira metade do século XX, o mercado, segundo 
Bonduki (2010) é

Ponto de convergência, de mistura de classes e circulação de 
mercadorias, [...] tem uma significação maior que o de lugar do 
comércio: expressa a identidade cultural de uma sociedade. Muito 
mais do que um espaço físico – edifício ou praça urbana –, o mercado 
constitui uma manifestação cultural complexa, sintetizando a maneira 
como os povos se organizam para cultivar, fabricar e comerciar seus 
produtos, atividades que envolvem um amplo espectro de criações 
humanas. (BONDUKI, 2010. p. 145 e 146).

Ceará-Mirim teve seu núcleo urbano formado no século XIX, quando ainda era 
denominado de povoado de Boca da Mata, a partir da reunião de comerciantes 
que vinham suprir as necessidades das fazendas produtoras de cana-de-açúcar 
da região. Nesse processo a feira sempre atuou como importante atividade aglu-

tinadora e propulsora do desenvolvimento do município, estando relacionada di-
retamente com eventos políticos de destaque e sendo indutora do processo de 
ocupação. No entorno da área ocupada pela feira hoje, podem ser encontrados 
importantes obras arquitetônicas, reconhecidas como de valor patrimonial, algu-
mas inclusive tombadas pelo IPHAN, e que expressam uma paisagem da cidade e 
do imaginário de seus habitantes. 

Considerando a importância da feira na história do município e no cotidiano dos 
habitantes, identifica-se que o debate sobre a proteção do patrimônio excede a 
dimensão material do bem que se quer preservar, sendo necessário “garantir a 
compreensão de nossa memória social preservando o que for significativo den-
tro de nosso vasto repertório de elementos componentes do Patrimônio Cultural” 
(LEMOS, 1985, p. 29).  

Diante disso, este artigo discute uma proposta de requalificação do comércio in-
formal de Ceará-Mirim, que teve por objetivo promover melhorias na qualidade 
ambiental, urbana e social da feira de Ceará Mirim, de modo a incentivar o debate 
acerca da sua relevância enquanto manifestação cultural.

Para tanto, foram realizadas análises morfológicas e ambientais baseadas nos 
preceitos de Panerai e Yázigi et al, além de visitas in loco e entrevistas não estru-
turadas com moradores e feirantes.

Este artigo se estrutura em cinco partes: uma breve caracterização do município 
de Ceará-Mirim e de como se dá seu processo de urbanização tendo a feira como 
elemento estruturador; discussão acerca de feiras e mercados enquanto patrimô-
nio cultural e resistência no atual contexto de automobilidade e auto-serviço; pro-
cedimentos metodológicos usados para análises da área e os resultados obtidos; 
as propostas projetuais; e, por fim, as considerações finais.
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1.  DOS CAMINHOS DO AÇÚCAR AO COMÉRCIO 
INFORMAL 
O município de Ceará-Mirim está localizado à 28 km de Natal, capital do estado do 
Rio Grande do Norte. Até 2010 contava com 68.141 habitantes, sendo 52,1% na 
zona urbana e 47,9% na zona rural, contando com mais de cinquenta distritos e 
mais de quarenta assentamentos rurais (IBGE, 2010), demonstrando a relevância 
da zona rural, que ocupa grande extensão territorial do município.

A maioria dos distritos se formou a partir das ocupações nos arredores de engen-
hos, devido à população que manteve residência mesmo após o declínio (quase 
fim) das atividades canavieiras. Outros, resultaram do cultivo de lavouras e se lo-
calizam próximos às terras férteis do vale de Ceará Mirim. Os distritos associados 
aos assentamentos rurais, que se distribuem por todo o município, são denomina-
dos núcleos de ocupação por Lopes (2008).

Em janeiro de 1997, devido às relações funcionais e territoriais com a capital, que 
exigiram a formação de parcerias e soluções conjuntas para oferta de serviços, foi 
incorporada a RMNatal, então formada pelos municípios de Ceará-Mirim, Macaí-
ba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. Contudo, segundo estu-
do do Observatório das Metrópoles (2012), “o município [de Ceará-Mirim] ainda 
apresenta nível muito baixo de integração metropolitana conforme as variáveis 
consideradas para determinação desse nível” (HORA NETO, 2015).

A ocupação do território de Ceará-Mirim data do início do século XVI, devido às 
relações de comércio de pau-brasil entre franceses, holandeses e os índios Janduís 
que ocupavam as margens do rio Ceará-Mirim. Segundo Hora Neto (2015), nos 
primeiros anos de ocupação, as atividades econômicas dominantes se tratavam 
da criação de gado e da agricultura de subsistência, já demonstrando as condições 
naturais favoráveis da região para atividades agropastoris.

No século XIX, a região do vale do rio recebe investimentos para cultivo da cana-
de-açúcar, fato que “dinamizou as relações sociais e econômicas do território e 
provocou o surgimento de uma sociedade urbana, que no caso, desde os primór-
dios, esteve relacionada à atividade agrícola” (HORA NETO, 2015, p. 29). A forte 
atividade canavieira e a grande porção da zona rural deixaram heranças. Logo no 
início do surgimento do povoado - denominado na época de Boca da Mata -, próx-
imo ao cruzamento das estradas (uma em direção ao sertão e outra para o mar, 
nas proximidades da estação ferroviária), foi organizada uma feira que originou 
uma nova dinâmica econômica aquecida pelo vigor das atividades rurais.

Nesse sítio primitivo, os pequenos comerciantes da feira estabeleceram suas 
residências e comércios a fim de abastecer os engenhos e servir como apoio a 
viajantes que seguiam rumo a Natal, consolidando o núcleo urbano como estrutu-
ra de relações socioeconômicas além de um conjunto de edificações. Para Rolnik 
(2012), esses fatores demonstram “a predominância da cidade sobre o campo [...] 
Periferias, subúrbios, distritos industriais, estradas e vias expressas recobrem e 
absorvem zonas agrícolas num movimento incessante de urbanização” (ROLNIK, 
2012, p. 12). Segundo Melo (2011) a feira mudou de lugar, sendo transferida para 
o centro atual da cidade devido a uma cheia do rio Ceará-Mirim que ocorreu em 
data não especificada.

Posteriormente, houve a construção do Mercado Municipal, um dos edifícios mais 
antigos do município, em 1881, pelo Coronel Onofre José Soares; junto à nova 
locação da feira, diversos estabelecimentos comerciais se instalaram no seu en-
torno (SENNA, 1974 apud HORA NETO, 2015).

Conforme Hora Neto (2015), o município tem seu comércio retratado pelo diversi-
ficado segmento varejista que atende à demanda do público consumidor proveni-
ente tanto da área urbana como dos distritos rurais. A informalidade se manifesta 
na feira que acontece durante a semana nas proximidades da Praça Onofre José 
Soares, à frente do Mercado Municipal, e aos sábados se estende abraçando os 
mercados do Produtor e das Carnes.
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Figura 1 - Localização e feira de Ceará-Mirim 

Fonte: Google Earth e edição pelas autoras, 2018.

Atualmente, a feira de Ceará-Mirim é uma das maiores do estado. Atrai pessoas 
da área urbana e dos distritos rurais; muitos dos feirantes que possuem barracas, 
também contam com lojas físicas para ampliação do público consumidor (HORA 
NETO, 2015).

2.  APONTAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS: A FEIRA 
COMO PATRIMÔNIO CULTURAL
Para entender a feira enquanto patrimônio cultural e estudar possibilidades de 
intervenção projetual com vistas a sua requalificação e do seu entorno edificado 
parte-se da noção de patrimônio histórico como  

o conjunto de manifestações culturais, artísticas ou sociais de uma 
determinada sociedade que, de alguma maneira, seja ela natural, física 
ou sensorial, se faz presente no meio em que se vive – materializadas 
através de paisagens, jardins, edificações, monumentos, objetos e 
obras de arte – sendo importantes peças a serem conservadas, por 
representarem parte de uma cultura e modo de vida de uma época 
(MEDEIROS; SURYA, 2009. p. 3).

Nesse contexto, além dos elementos materiais e edificados, as manifestações, 
crenças, práticas, entre outros, também fazem parte do Patrimônio Cultural e tor-
nam-se relevantes para a história dos lugares. 

Assim, a feira a céu aberto ou abrigada entre (e) em edifícios e os mercados con-
vertem-se em importantes espaços no fortalecimento da relação rural e o urbano. 
São nesses espaços onde o campo mostra sua diversidade de produção agrícola 
ou onde se abastece dos demais produtos, funcionando como porta de entrada 
e de saída para as diferentes criações e manifestações da sociedade. Conforme 
afirma Bonduki (2010): 

Desde a Antiguidade, quando floresceu a civilização urbana, os 
mercados sempre estiveram presentes nas cidades. No Brasil, não seria 
exagerado dizer que todas as vilas e cidades formadas até a primeira 
metade do século XX tiveram algum tipo de mercado, apesar da pobreza 
que a monocultura de exportação e a escravidão impuseram aos 
primeiros núcleos urbanos (BONDUKI, 2010. p.145).



5982 5983

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Milton Santos (2008) fala em seu livro “O espaço dividido” que a economia atual-
mente é classificada basicamente em dois circuitos: o inferior e o superior. 

Simplificando, pode-se apresentar o circuito superior como constituído 
pelos bancos, comércio e indústria de exportação, indústria urbana 
moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores. O circuito 
inferior é constituído essencialmente por formas de fabricação não-
”capital intensivo”, pelos serviços não-modernos fornecidos “a varejo” e 
pelo comércio não-moderno e de pequena dimensão. (SANTOS, 2008. p. 
40)

Dessa maneira, observa-se que as feiras são pertencentes ao circuito inferior, que, 
inserida em um sistema moderno “persiste e sobrevive em meio aos conflitos 
ideológicos do atual período de globalização” (MARANHÃO; QUEIROZ, 2016).

A feira é uma alternativa do comércio varejista ao ar livre onde circulam uma varie-
dade de alimentos e produtos. Entretanto, nem só os aspectos econômicos apre-
sentam relevância nesse tipo de atividade comercial, as feiras livres possuem um 
papel importante como ponto de encontro e reafirmação de culturas (SILVA et al, 
2014). Apesar de inicialmente terem sido criadas como lugar de trocas e venda 
de mercadorias, a aglomeração de pessoas e até multidões resultam numa ex-
periência peculiar de sociabilidade, de uso e apropriação da rua, possibilitando a 
realização de encontros festivos. 

Entretanto, atualmente, esses elementos de resistência sofrem uma constante 
ameaça devido à implantação massiva da automobilidade e de modernas for-
mas de varejo como supermercados e hipermercados administrados por grandes 
redes empresariais; a facilidade, praticidade e falta de interação no acesso aos 
produtos atrai, hoje, muito mais as pessoas a esse modelo comercial. O conflito 
também chega ao plano imaginário, onde as feiras livres são

recriadas como territórios do desconforto, do informal, do transtorno, 
do atraso, do barulho e sujeira das ruas, enquanto os supermercados 

são massivamente apresentados como portadores do novo, do belo, do 
conforto, do american way of life (DOLZANI; MASCARENHAS, 2008, p. 79).

O novo estilo de vida moderno resulta na “morte” das ruas, consequentemente, 
das feiras, deixando de lado também a ocupação e atividades similares, principal-
mente as sinestésicas, que podem ser desenvolvidas nas feiras e mercados; em 
tais ambientes é possível evocar todos os sentidos, manter um intercâmbio de 
experiências, vivências, línguas, dialetos e práticas sociais (BONDUKI, 2010).

Apesar das políticas públicas dos últimos 30 anos no Brasil que incentivavam “a 
plena expansão das redes de auto-serviço [...], em detrimento das feiras livres, 
consideradas como forma anacrônica de varejo” (DOLZANI; MASCARENHAS, 2008, 
p. 78), as feiras ainda desempenham papel relativamente importante. De um lado, 
por se constituírem na única alternativa das famílias que necessitam do comér-
cio formal como forma de sobrevivência, de outro, por aqueles que zelam pela 
preservação dos seus significados socioculturais.

Algumas feiras, pela importância e história que adquiriram ao longo do tempo nos 
respectivos lugares onde se realizam, foram reconhecidas como de valor patrimo-
nial e tombadas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacion-
al). A Feira de Caruaru, por exemplo, localizada na cidade de mesmo nome, é hoje 
um Patrimônio Imaterial do Brasil, 

[...] é um lugar de memória e de continuidade de saberes, fazeres, 
produtos e expressões artísticas tradicionais que continuam vivos no 
comércio de gado e dos produtos de couro, nos brinquedos reciclados, 
nas figuras de barro inventadas por Mestre Vitalino, nas redes de tear, 
nos utensílios de flandres, no cordel, nas gomas e farinhas de mandioca, 
nas ervas e raízes medicinais. (IPHAN, 2014)

Ao reconhecer a feira como Patrimônio Imaterial, é possível preservar a rua que 
a abriga como lugar de encontro e tradição popular urbana e, ainda, contar a 
história de um povo através dos alimentos, dos artesanatos, das relações pessoais 
e atividades que ali acontecem. 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISES
Para compreender a dinâmica do que ocorre no complexo comercial de Ceará 
Mirim e propor uma intervenção que dialogasse com as demandas do local, foram 
estabelecidas distintas análises. Quanto à bibliografia, analisou-se, através da 
metodologia de Yázigi et al (1996) a paisagem do entorno do complexo comercial, 
destacando, nas propriedades visuais da paisagem, as formas, cores, texturas, es-
calas e espaços do lugar, e no âmbito das características das qualidades visuais 
da paisagem, a diversidade, as atuações humanas e a singularidade de diversos 
elementos expostos na área; dessa primeira análise foi possível extrair, princi-
palmente, quais elementos importantes compunham a paisagem daquele local. 
Como segunda análise, visualizou-se na paisagem alguns elementos tratados por 
Panerai (2006) em seu livro “Análise Urbana”; notou-se que o espaço ocupado pela 
feira é caracterizado como ponto nodal, convergindo ruas e criando um espaço de 
atividades comerciais. Em seu entorno é observado grande número de edificações 
históricas, em bom estado de conservação e duas delas as únicas tombadas em 
nível estadual - Mercado Municipal e Prefeitura Municipal, que também se carac-
terizam como marcos.

Além da análise do entorno, foi realizado um estudo in loco para absorver a am-
biência[1] do lugar. A feira de Ceará Mirim possui duas formas de organização: a 
permanente, que ocupa, em todos os dias da semana, a área explicitada na Figura 
2, e outra semanal, instalada aos sábados, que se expande para outras ruas e 
proximidades do Mercado Municipal, conforme mesma figura. Para os levantam-
entos de campo foram realizadas visitas em dias de semana e em um sábado; a 
partir das visitas ao comércio informal de Ceará Mirim, alguns aspectos relevantes 

[1]  Segunda Thibaud, 2004 apud Elali, 2009, “Cada local possui uma ambiência própria que o 
caracteriza [...]. A base dessa ambiência é a articulação entre muitos fatores visíveis e invisíveis que 
impregnam aquele lugar e definem sua identidade, influenciando o comportamento das pessoas que 
vivem no local ou o percorrem.” 

foram observados e que são aqui destacados para melhor compreensão das in-
tervenções propostas.

Figura 2 - Zoneamento da feira atualmente

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.

Na Feira Livre são comercializados grande variedade de produtos alimentícios, 
como frutas, verduras, cereais, assim como também roupas, calçados, CDs, entre 
outros. Nessa disposição as barracas se encontram próximas umas das outras, ge-
rando espaços mínimos para circulação, muitas vezes sem estruturas adequadas 
e em péssimo estado de conservação, tornando o espaço insalubre e afastando 
consumidores. Maranhão e Queiroz, em pesquisa realizada em 2016, sinalizam 
a reivindicação dos feirantes e consumidores por “melhores condições ambien-
tais na feira livre, tais como: salubridade, segurança, organização e padronização” 
(MARANHÃO; QUEIROZ, 2016). A espacialização dos produtos observa um zonea-
mento que resulta no seguinte agrupamento:

1. Frutas, verduras, legumes;

2. CDs, DVDs e acessórios diversos (variedades);

3. Carnes em geral;
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4. Roupas, sapatos e brinquedos;

5. Utensílios.

Além das observações realizadas durante as visitas, foi possível o contato com um 
morador da cidade, abordado através de entrevista não estruturada, que reside 
em Ceará Mirim desde que nasceu, há 40 anos, disse que a feira é uma das mais 
tradicionais que ele já viu no estado do Rio Grande do Norte: “caravanas de pau de 
arara vêm todos os sábados com pessoas da Zona Rural e cidades vizinhas para 
que façam suas compras; produtos são expostos no chão, anúncios são feitos por 
grito, megafone e carros de som”. O morador fala não só de aspectos comerciais, 
mas também do quanto a feira conta história e transmite a cultura da cidade. Tam-
bém revela que algumas dinâmicas do mercado informal foram alteradas devido 
às demandas e ritmo da vida urbana, a feira, que antes ocupava todas as laterais 
do Mercado Municipal, atualmente, aos sábados, se restringe à frente da edifi-
cação e ao redor do Mercado do Produtor e do Mercado das Carnes. Tal mudança 
ocorreu principalmente devido ao aumento do fluxo do automóvel no núcleo cen-
tral da cidade. 

A partir das observações e da vivência no lugar, constatou-se que a feira de Ceará 
Mirim e os três cercados - o Municipal, o do Produtor e o das Carnes - formam, 
juntos, um grande eixo comercial de grande relevância para a cidade. Notou-se, 
entretanto, que, embora todo esse complexo abarque os mais diversos produtos, 
o supermercado localizado ao lado do Mercado Municipal, no momento da visita, 
encontrava-se lotado.

Já sabendo da perda de espaço da feira devido a difusão da automobilidade e das 
modernas formas de varejo, o objetivo da intervenção é oferecer conforto aos 
consumidores, o bem-estar e organização para feirantes e, principalmente, a afir-
mação e retorno de práticas tradicionais para a população.

4.  UMA NOVA FEIRA
Após todas as análises realizadas, construiu-se uma proposta de intervenção no 
comércio informal da feira de Ceará Mirim com o intuito de reorganizar e sugerir 
novas estruturas físicas para o local que hoje ocupa a Travessa São Pedro (pro-
longamento da rua Boa Ventura de Sá) e as proximidades da praça Onofre José 
Soares. O zoneamento atual da feira produz, sobretudo aos sábados, um aglom-
eramento de pessoas devido ao espaço reduzido para circulação, a ação, portan-
to, foi impulsionada, principalmente, devido à essa percepção da falta de conforto 
(ventilação, espaço) tanto para os comerciantes, como para a clientela.

A proposta foi dividida em quatro etapas. A primeira, diz respeito a um novo zon-
eamento da feira: as barracas foram distribuídas de modo a ampliar os espaços 
para circulação das pessoas. A segunda, se refere a redução da área de estaciona-
mentos, permitindo que a Feira Livre aos sábados resgate o espaço que ocupava 
anteriormente, que se estendia às laterais do Mercado Municipal. Essa nova dis-
posição acontecerá conforme a Figura 3.

Figura 3 - Zoneamento da feira proposto

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.
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Na terceira, foram propostas estruturas de bancas flexíveis, desmontáveis e pa-
dronizadas, feitas de madeira, armação metálica e lona, conforme a Figura 3, as 
quais foram projetadas com a intenção de trazer um novo efeito estético e tornar 
a feira mais atrativa. Pretende-se que seja utilizado também diferentes colorações 
nas lonas de acordo com a organização do zoneamento disposto na Figura 3. 

Figura 4 - Estrutura da feira

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.

Na última intervenção, com o objetivo de privilegiar sempre a utilização do es-
paço urbano pelas pessoas, pretende-se, intervir na pavimentação criando uma 

zona de traffic calming e o redesenhando a praça Onofre José Soares, adaptan-
do-a às normas de acessibilidade, preservando a vegetação que já era presente e 
priorizando os campos visuais para as edificações históricas da cidade, para que 
a população possa explorar e circular no espaço de forma confortável, agradável 
e segura. A ação na zona de traffic calming prevê a diferenciação de paginação do 
piso do tipo intertravado, indicando os espaços da feira - principalmente aos sába-
dos - e induzindo os veículos à reduzirem a velocidade, ação que será reforçada 
com a implantação de placas de controle de velocidade.

É importante salientar que a ideia da ação e negociação da implantação de um 
novo sistema tem, ainda que seja apenas de caráter acadêmico, o intuito de ser 
feita através do diálogo, principalmente, com os atuais comerciantes ocupantes 
das tendas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As feiras se mostram relevantes no surgimento de núcleos urbanos, especial-
mente em Ceará-Mirim, como ponto de comércio de produtos para as fazendas 
canavieiras. Contudo, mesmo sendo protagonistas de diversas histórias do imag-
inário popular e de disputas políticas e econômicas do município, atualmente, 
vêm perdendo espaço entre as formas de comércio varejista para o circuito supe-
rior, convertendo-se em um tipo de manifestação de resistência no processo de 
produção da cidade moderna.

Embora seja uma das mais tradicionais feiras do estado, a feira de Ceará Mirim 
tende a sucumbir à concorrência dos supermercados, que exerce forte atração 
comercial no núcleo central da cidade, e automóveis, que ocupam a cada dia o 
espaço público. Isso se dá, pelas atuais condições da feira, com espaços mínimos 
para circulação, insalubridade e barracas em péssimo estado, além da falta de 
gestão do poder municipal.
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Os problemas de infraestrutura fundamentaram algumas propostas projetuais 
quanto a reorganização e zoneamento para melhoramento das condições de con-
forto do lugar. Foi realizado: redução de áreas de estacionamento, permitindo 
maior espaço durante a feira do sábado; novas estruturas de tendas, padroniza-
das e com intuito de gerar maior apelo estético; medidas de traffic calming, priori-
zando os pedestres para que tenham maior liberdade e segurança de uso e circu-
lação na rua, redesenho da praça formando visuais para as edificações históricas 
do entorno e diferenciação de paginação com piso intertravado indicando os es-
paços de feira.

Apesar da resistência, ainda percebe-se que a sociedade desconhece o valor da 
feira enquanto manifestação cultural e patrimônio de um lugar. Além das inter-
venções físicas, as medidas de educação patrimonial se revestem em ações de 
grande importância, considerando que, poder público, feirantes e demais usuári-
os são agentes ativos na preservação do patrimônio cultural e imaterial.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre o processo de investigação e 
intervenção nas alvenarias antigas do Palácio Maçônico do Lavradio, bem tombado 
pelo Estado do Rio de Janeiro desde 1971 e sede do Grande Oriente do Brasil entre 
os anos de 1842 a 1978. Para tanto, foram utilizadas como estudo de referência 
as alvenarias do Salão da Antiga Biblioteca, atualmente em restauração. A questão 
perpassa pelo estudo e identificação das técnicas construtivas e as soluções possíveis 
de serem adotadas de modo a garantir a sobrevida e segurança da edificação além, 
da salvaguarda da técnica construtiva peculiar encontrada e que possivelmente se 
reproduz em outros lugares da edificação.

Palavras-chave: palácio maçônico, restauração; taipa; parede de frontal.
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Introdução
O crescimento das cidades e a mudança na sociedade e nos costumes, fez com que 
as construções antigas, quando não demolidas, acabassem passando por diversas 
transformações físicas. As intervenções acontecem, por vezes, com caráter estri-
tamente estético relacionado ao “gosto da arquitetura à época” e outras por razão 
de mudança na destinação de uso através do qual há necessidade de se adaptar 
ou criar novos espaços. As edificações, muitas vezes, abrigam usos bem diversos 
do programa original para o qual foram projetadas. As marcas dessa trajetória 
ficam impregnadas na edificação, nem sempre visíveis e facilmente acessíveis. É 
neste contexto que se insere a edificação do Palácio Maçônico do Lavradio, sede 
do Grande Oriente do Brasil, construída na primeira metade do século XIX no Rio 
de Janeiro, cujo programa original era para abrigar um teatro.

Como se não bastasse os mistérios das atividades maçônicas ali desenvolvidas, 
tendo passado pelos seus salões homens ilustres do cenário político-cultural do 
país que participaram ativamente em momentos cruciais da história brasileira, 
como a abolição da escravatura, a Proclamação da República e a Independência 
do Brasil, o prédio esconde uma história instigante. Com o advento das recentes 
obras, foi possível a descoberta de sistemas construtivos diferenciados que sus-
citaram a presente pesquisa, além de vestígios de acréscimos e outros elementos 
que remontam as mudanças sofridas pelo edifício para abrigar as necessidades 
da maçonaria.

Este trabalho pretende difundir e debater as descobertas efetuadas durante o 
trabalho de fiscalização das obras e as soluções adotadas, mais especificamente 
na obra da Antiga Biblioteca/ Templo “1”, no âmbito do acompanhamento efetu-
ado pelos técnicos do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC, órgão 
responsável pela proteção do patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, e pesquisa 
documental ampliando o conhecimento sobre o bem, tão pouco pesquisado e 
documentado. Além da pretensão de ser um motivador para o desenvolvimento 
de futuras pesquisas.

O Palácio Maçônico do Lavradio
A chegada da maçonaria ao Brasil aconteceu pelo nordeste do país, com a 
fundação, em 1796, da Areópago de Itambé. Esta não era verdadeiramente uma 
Loja[1], pois apesar ter sido criada com inspiração maçônica, não era composta 
apenas por maçons (CASTELLANI; CARVALHO, 2009, p.31). Há algumas divergên-
cias entre autores sobre a criação das primeiras Lojas regulares no Brasil. Segundo 
Ferreira (2013, p.25), a primeira Loja regular é fundada em 1801, no Rio de Janeiro. 
Nos anos seguintes outras foram criadas, porém ainda sob jurisdição estrangeira. 

Em 17 de junho de 1822 algumas Lojas se reúnem e criam a primeira Obediên-
cia[2], com jurisdição nacional, denominada Grande Oriente do Brasil-GOB, com a 
incumbência de levar a cabo o processo de emancipação política do país.  

O Palácio Maçônico do Lavradio, surge da necessidade das Lojas, que se reuniam 
pelas cercanias da Rua do Lavradio, tendo em vista a expansão da Maçonaria no 
Rio de Janeiro. A ideia de ocupar um imóvel na Rua do Marques do Lavradio foi 
apresentada em sessão de 24 de outubro de 1832, em que um filiado apresentava 
proposta de compra de um prédio da Rua do Lavradio, destinado anteriormente 
a abrigar um teatro, cuja obra estava semiparalisada por falta de recursos. Então, 
em 1838 a obra foi a leilão publico. 

Dois maçons, com recursos próprios, compraram o imóvel e fundaram a Socie-
dade Glória do Lavradio. Com o lançamento de ações foi gerada receita para co-
brir a compra do imóvel, a conclusão das obras e a adaptação que o novo uso iria 
precisar. Na ocasião o Grande Oriente não dispunha de fundo para todos esses 
gastos (CASTELLANI; CARVALHO, 2009, p.103). 

[1]  Local onde os maçons se reúnem, sendo o Templo Maçônico a designação do 
edifício onde comumente encontram-se as lojas. 
[2]  Obediência, Potência ou Associação na maçonaria são definidas “grosseiramente” 
como “entidades” autónomas, regulares e soberanas que congregam as Lojas. 
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Então, em 18 de agosto de 1842, a maçonaria adquiriu do artista e maçom portu-
guês Vítor Porfírio de Borjas, a imponente edificação com feições palacianas, ainda 
em obras, cujo projeto inicial era para abrigar um teatro, descrito como possuindo 
um amplo salão. 

O Grande Oriente do Brasil passa a ocupar o imóvel em 1842, embora as obras não 
estivessem totalmente concluídas. O acordo era que as Lojas ali instaladas passas-
sem a pagar aluguel, porém, com os atrasos no pagamento as obras prosseguiam 
em ritmo irregular (CASTELLANI; CARVALHO, 2009, p.104).

Até o presente momento, não há registros da existência da planta original do 
edifício, enquanto teatro, tão pouco qualquer registro à época da aquisição pela 
maçonaria. O documento mais antigo encontrado, que confirma a alteração da 
configuração original do edifício, foi uma solicitação de aprovação de projeto de 
construção à Prefeitura do Distrito Federal[3], datada de 18 de agosto de 1901. As 
plantas continham o título de “Projecto de um Templo Maçônico nos fundos do 
prédio da R. do Lavradio nº 81[4]” (DISTRICTO FEDERAL, p.s/n). Este volume ref-
ere-se aos atuais Templos “4”, “5” e “6” localizados no térreo e ao Templo Nobre no 
segundo pavimento. A ligação entre os edifícios, que atualmente ocorre pelo se-
gundo pavimento, não é mencionada.  A obra deste prédio ocorreu rapidamente 
e em 13 de fevereiro de 1902 ele foi inaugurado. As galerias laterais e jiraus, exis-
tentes no Templo Nobre foram idealizados 1918 e construídas em 1921 segundo 
Sergipense e Santos (2016, p.s/n).

Em 19 de agosto de 1901, foi feita solicitação de colocação de escada lateral e 
construção de muro divisório nos fundos com 44m de extensão. Consta como 
construtor C. Moreira da Silva. A escada proposta no corredor da lateral esquerdo 

[3]  O Rio de Janeiro foi capital federal durante o Império, passando a Distrito Federal a 
partir de 1891 até o início da década 1960, foi transferido para Brasília.
[4]  A atual Rua do Lavradio, antigamente designada Rua Marques do Lavradio, além 
da mudança de nome sofreu algumas mudanças de numeração por conta das obras de 
remodelação que a região do Centro do Rio de Janeiro sofreu.

da edificação foi construída com pequenas alterações do desenho original (DIS-
TRICTO FEDERAL, 1901, p.s/n).

O último projeto encontrado está sob a guarda do Grande Oriente do Brasil e não 
consta dos arquivos de licença de obras do antigo Distrito Federal como os ante-
riores. É de autoria do arquiteto A. Gama de Paula, datado de 24 de maio de 1921 
e chamado: “Projeto de Reconstrucção do edifício do Grande Oriente do Brazil a 
Rua do Lavradio nº97”. O projeto propõe uma fachada bem diferente a de hoje 
implantada. O interessante é que o projeto propõe duas configurações de planta 
baixa para cada pavimento, e nenhuma delas é semelhante à configuração atual 
do Palácio. 

Em ambos os projetos, a escada de acesso principal localiza-se no centro da edifi-
cação, bem em frente à entrada principal, enquanto que a implantada atualmente 
fica enclausurada na lateral direita junto à fachada. Notadamente, ela não foi pro-
jetada ali, tendo em vista que a fachada possui vãos que foram obstruídos pela 
escada hoje existente. Mais um dos mistérios do Palácio do Lavradio que precisam 
ser desvendados.

À pedido da própria Maçonaria, em 5 de outubro de 1971, é iniciado o proces-
so de tombamento. Apesar da documentação enxuta sobre o bem, apenas 
uma carta do grão-mestre à época, com um breve histórico da edificação, bens 
móveis e integrados e, acervo documental, o tombamento se justifica sobretu-
do pela importância histórica da maçonaria na vida política brasileira do Período 
Imperial. Vale ressaltar que o nome do tombamento é “Grande Oriente do Bra-
sil, sede da Maçonaria”. O tombamento ocorreu ainda sob a égide da Divisão de 
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara em 03 janeiro de 1972 
(E-03/300.410/71,Port.”E”nº1 - Antiga GB). Atualmente, cabe ao Instituto Estadual 
do Patrimônio Cultural-INEPAC, órgão estadual de proteção, a análise, anuência e 
acompanhamento das intervenções na edificação.

Localizam-se no térreo do Palácio: Saguão, administração, Templos “1”, ”2”, ”3”, 
”4”, ”5” e “6”, sala de banquetes, Lojas, salas de apoio à ritualística maçônica, de-
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pósitos e sanitários. No mezanino encontram-se mais Lojas e salas de apoio. No 1º 
pavimento estão os Templos “7”, “8”, o Templo Nobre, o salão da antiga biblioteca, 
além de gabinete do Grão-mestre, sala do Conselho, copa e sanitários. 

A ornamentação externa, interpretação livre da linguagem clássica da arquitetura, 
ostenta elementos simbólicos da maçonaria como a esquadro e o compasso, que 
fazem parte do Símbolo do Grande Oriente do Brasil, e o Pelicano, no centro do 
frontão.

Das intervenções 
Ao longo da história existiram diversas teorias sobre restauro. Este é definido 
como o conjunto de operações destinadas a reestabelecer a unidade da edificação, 
relativa à concepção original ou de intervenções significativas na sua história. O 
restauro deve ser baseado em análises e levantamentos inquestionáveis e a ex-
ecução deve permitir a distinção entre o original e a intervenção (IPHAN, 2005, 
p.11). 

A base de qualquer doutrina da conservação e da restauração, independente de 
qualquer técnica que venha a ser utilizada, é a autenticidade.

Diante do exposto, adotam-se como premissas básicas (IPHAN, 2005, p.15):

• As intervenções deverão evitar interferência na autenticidade do bem, seja ela 
estética, histórica, dos materiais, dos processos construtivos e/ou do entorno;

• Quando da adoção de materiais novos, que estes sejam compatíveis em suas 
características físicas, químicas e mecânicas e aspecto de cor e textura, entre-
tanto, sem confundi-los entre si;

• Que estas sejam reversíveis de modo a não danificar o Bem quando necessi-
tarem ser substituídas ou ao final de sua vida útil;

• Respeito à autenticidade estética do Bem. Deverá ser levado em consideração 
as alterações sofridas pelo Bem impregnadas de valor histórico e estéticos, 
mesmo resultando numa outra ambiência;

• Conhecimento dos princípios expressos nas Recomendações e Cartas Patri-
moniais dando embasamento teórico ao projeto de restauração.

Ciente das recomendações, vale o uso do bom senso na elaboração ou aprovação 
de projetos permitindo flexibilidades, desde que estas não causem prejuízo ao val-
or motivador do seu interesse de preservação. Ressalta-se que um imóvel antigo 
vazio pode se degradar mais rapidamente que um imóvel ocupado. 

É fato que o Palácio de Lavradio sofreu várias intervenções ao longo dos seus 
quase 200 anos de existência. Algumas facilmente identificadas, como o anexo 
na lateral direita, junto ao estacionamento, que abriga dois depósitos, cuja ar-
quitetura e materiais não condizem com a época de construção da edificação; ou 
os mezaninos construídos nos corredores laterais para abrigarem as Lojas que 
seccionaram as esquadrias dos Templos “1” e “2”. Outras estão sendo reveladas 
com o advento das obras de restauração e o aprofundamento da pesquisa docu-
mental. 

Das intervenções mais recentes, podemos listar as obras emergenciais que foram 
feitas no telhado e fachada, ambas ocorridas em 2014.  Em janeiro de 2016 inicia-
ram-se as obra de restauração do Templo Nobre. 

O Templo Nobre foi inaugurado em 1902 e batizado com o nome de Gonçalves 
Ledo em 1928, em homenagem ao mentor da nossa independência. Nele são 
realizadas sessões magnas de alta relevância para a comunidade maçônica. A 
construção do Templo ocorreu no âmbito da maçonaria, conforme visto anterior-
mente.

O salão possui 318m² de beleza singular. Foi decorado com inspiração em motivos 
egípcios no arquitrave que ladeia todo o salão. O espaço contém vários elementos 
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em estuque e suas paredes são pintadas com florões e no centro deles há o sím-
bolo do GOB, tudo feito com a técnica do estêncil. Ladeiam o salão estruturas de 
mezanino em madeira e pisos de assoalho. Junto deles se localizam as 12 colunas 
conforme recomenda a ritualística maçônica. 

Quando do início das intervenções no salão, ele exibia muitos douramentos e 
algumas pinturas decorativas com cores fortes, de técnica grosseira e com tinta 
sintética, o que por si só já revelava a não autenticidade das mesmas. Através de 
prospecções chegou-se a uma proposta de intervenção que resgatasse a originali-
dade do salão. Nas colunas, a investigação foi iniciada pela coluna 12, a mais próx-
ima ao altar, através de decapagem mecânica e química. Foi encontrada a pintura 
original bem íntegra e de riquíssimo apuro estético, em estêncil, com técnica não 
mais utilizada nos dias atuais.  Esta foi restaurada, com a reintegração da pintura. 
As demais colunas foram recuperadas estruturalmente, e pintadas com tinta à 
base de cal na cor de base que foi encontrada na prospecção para um posterior 
restauro tendo em vista a falta de recursos na ocasião.

Nas paredes havia aplicação de papel de parede que foi retirado. Este reproduzia 
a pintura original encontrada: florão com o símbolo do GOB feitos com a técnica 
do estêncil. Foi refeita a pintura com base no desenho original, porém optou-se 
por uma cor um azul mais claro de fundo do que a prospectada para não escure-
cer demasiadamente o ambiente. 

Pinturas decorativas também foram encontradas nos forros do teto sobre os 
mezaninos. Optou-se pela solução dada as colunas, algumas pinturas foram 
restauradas e outras aguardam uma futura reintegração.  

Porém, foi ao longo da obra de substituição dos barrotes de piso da Antiga Biblio-
teca, por conseguinte barrotes de teto do Templo 1, iniciada em 2015, que pôde 
ser revelada as alvenarias históricas objeto da presente pesquisa.

O caso da Antiga Biblioteca/Templo 1
A obra de avaliação e substituição dos barrotes da Antiga Biblioteca/Templo 1 teve 
início em 2015 com a devida avaliação, sendo verificado que dos 22 (vinte e dois) 
barrotes existentes apenas 4 (quatro)poderiam ser integralmente aproveitados. 
Diante deste cenário, optou-se pela substituição total do barroteamento por per-
fis metálicos respeitando a quantidade e espaçamento entre as peças originais 
em madeira. Para tanto, foi necessária a confecção de berços na alvenaria e, na 
ocasião, foi verificado que as paredes de apoio dos barrotes “A” e “B” da Antiga 
Biblioteca, eram compostas de madeira e barro, porém, sem ordenamento e apre-
sentando em alguns trechos com cacos de tijolo cerâmico e outros materiais; e a 
“C” e “D” de alvenaria de pedra (ver fig. 1).  
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Figura 1 - Plantas baixas respectivamente do pavimento térreo (à esquerda) e 1º pavimento (à 

direita). Em destaque, com hachura na cor carmim, o espaço do Templo “1” (pav. Térreo) / Antiga 

Biblioteca (1º pavimento). Fonte: INEPAC. Adaptado do Levantamento cadastral de out. 2015 /

Astorga Consultoria.

A princípio, não foi verificada uma possível fragilidade da parede, que em levan-
tamento datado de 2015 havia sido identificada como de “taipa”. A substituição 
dos barrotes foi executada escorando-se a parede e escareando apenas o volume 
necessário para execução do berço do perfil e do espaço necessário para mano-
bra das vigas, respeitando-se assim a recomendação de mínima intervenção.

Depois de longas discussões entre a fiscalização, o representante do GOB e a em-
preiteira, que também foi à autora do projeto, decidiu-se pelo fechamento em 
tijolos cerâmicos maciços assentados com argamassa de cal, respeitando-se as-
sim o critério da reversibilidade e da diferenciação entre a técnica original e a 
intervenção recente.

Foi num segundo momento, criado pela necessidade de se apoiar na parede “A” 
unidades do sistema de climatização, é que foi aventada pela fiscalização a possib-
ilidade de a parede de taipa não suportar o peso dos equipamentos sendo exigida 
ao GOB a apresentação de laudo estrutural da mesma.

Cabe esclarecer que o escopo da obra dos barrotes não previa intervenções nas 
paredes, sequer pintura. Talvez por esse motivo tenha sido adiada a prospecção 
dessa alvenaria. Portanto, na sequência, foi contratada uma empresa de restau-
ração que retirou a argamassa deixando o sistema construtivo da parede “A” 
visível, sendo possível ver sua tamanha complexidade. Do mesmo modo, foi em-
pregada na parede “B”, técnica parecida também em “taipa”. Ambas as alvenarias 
pareciam muito alteradas, pois não se tinha uma continuidade na técnica. Pelo 
analisado, as paredes eram estruturais e recebiam as cargas dos telhados e estas 
eram repassadas ao piso inferior, térreo, cujas alvenarias são em pedra e mais 
espessas, o que era muito comum em construções assobradadas do período.

O primeiro relatório da empresa de restauro chega a comparar as alvenarias da 
Antiga Biblioteca à técnica das paredes de enxaimel. Porém, será visto mais adi-
ante que outras nomenclaturas se tornaram mais apropriadas.

Caracterização das paredes “A” e “B”
As alvenarias de taipa são responsáveis pelo suporte e transmissão das cargas do 
telhado. Nascem sobre peça robusta de madeira repousada na alvenaria de pedra 
que conforma o pavimento térreo, que por sua vez, distribui o peso da estrutura 
para o solo através dos baldrames. 
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A parede “A” contém os esteios (prumos) e 3 panos de tábuas. Nas duas camadas 
externas as tábuas são dispostas em diagonais opostas, ambas fixadas no pano 
central caracterizado por peças de madeira mais robustas que funcionam como 
travas horizontais (travessanhos), porém aplicadas com certa angulação (ver fig. 
2). Esses elementos estão fixados entre prumos como se justapostos estivessem. 
A largura da parede é ditada pelo prumo. 

A outra alvenaria, intitulada parede “B” para fins desta análise, difere em relação 
aos prumos. Os prumos verticais localizam-se apenas nas extremidades e facean-
do o vão da porta. As peças robustas, tais quais os prumos, são dispostas na diago-
nal sendo travadas nas extremidades da “gaiola” ou entre si através de samblagem 
(encaixes entre madeiras que dispensa o uso de pregos ou outros artifícios).  Essa 
é a diferença mais significativa entre as duas paredes  (ver fig 2).

Figura 2 - À esquerda Parede “A” com prumos verticais e o entaboado em três camadas. Ao lado 

parede em tijolos cerâmicos fruto de uma intervenção espúria. À direita Parede “B” apresentando 

seu sistema estrutural. Ao fundo nota-se o ripado de madeira voltado para o corredor da edificação. 

Fonte: Adaptado de Inepac.. Nov./2017.

Ambas as alvenarias, na face interior, portanto voltada para o salão, apresenta-
vam preenchimento com diversos materiais, inclusive lascas de tijolo cerâmico 
furado, possivelmente acrescido numa intervenção posterior à construção tendo 
em vista que o aparecimento deste elemento no Brasil ocorreu no final do século 
XIX. Já na parte externa, no caso da Parede “A” voltada para o prisma interno e a 
Parede “B” votada para o corredor do 2º pavimento, exibiam um ripado ou fas-
quiado com argamassa de cal e areia bastante debilitado, no qual não foi possível 
a identificação da seção das peças.

Das técnicas históricas
Em busca do conhecimento das técnicas empregadas nas paredes de modo a en-
tender sua estrutura, modo de construção, período, materiais empregados, etc, 
recorremos à literatura, sendo nos exemplares de construções portuguesas que 
encontramos maior similaridade com as técnicas encontradas. 

Não há consenso entre autores sobre a nomenclatura usada para cada tipo de 
parede de madeira e barro. Porém, é possível dizer que, em geral, divide-se em 
dois grandes grupos: que são as paredes ditas estruturais, normalmente são lin-
deiras e/ou paredes usadas para suportar cargas advindas da cobertura, e as 
paredes interiores.  Às paredes estruturais dá-se o nome de taipa e as paredes 
apenas com a função de compartimentação, dá-se o nome de tabique. 

Segundo Florido (2009, p.12) a designação de “taipas” não é consensual entre os 
autores, tendo em vista fazer referência também a alvenarias exclusivamente de 
terra. Quando compostas de madeiras, estas serão acompanhadas de um segun-
do nome indicador da técnica específica (taipa de rodízio e taipa de fasquio).  O 
autor complementa dizendo que as paredes denominadas de frontal tinham a 
função de contraventar o edifício permitindo uma melhor distribuição das ações 
horizontais.
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Sobre a parede de frontal, termo pouco conhecido e utilizado no Brasil, porém 
usual em Portugal, temos a definição dada pela publicação que é referência em 
nomenclaturas no campo da arquitetura brasileira:

O termo, antes de tudo, designa qualquer parede interna que, além de 
separar os compartimentos de uma construção, suporta e transmite 
cargas do telhado ou de outros pavimentos. Neste particular que 
o frontal se diferencia do tabique, que somente separa ou divide 
ambientes. (CORONA; LEMOS, 2007, p.228).

Já cientes de que as paredes estudadas se referem a paredes de frontal, cabe a 
identificação da técnica específica. Através da literatura consultada, as técnicas 
mais próximas às encontradas nas alvenarias objeto da pesquisa são assim defin-
idas:

Taipa de fasquio: apresenta prumos ou esteios com seção quadrangular (7cm) af-
astados 1 metro entre si, que se apoiam sobre o vigamento do telhado ou frechal. 
No topo é fechada pelo frechal superior, ou por um barrote. Quando da neces-
sidade de aberturas, estas são definidas pelas vergas e pelos próprios prumos, 
sendo aplicado também travessanhos (elementos horizontais) entre prumos viz-
inhos para assegurar o travamento da estrutura. Toda estrutura é preenchida por 
tábuas pregadas ao esqueleto estrutural, ou entre si. É encontrada mais usual-
mente com tabuado duplo, sendo um com tábuas verticais e o segundo pano dis-
posto na diagonal.  Pode haver um terceiro pano tabuado pregado de um dos 
lados dos elementos horizontais, caso a espessura destes seja reduzida, ou então 
diretamente nas tábuas diagonais quando se deseja mais robustez no conjunto.  
As tábuas tem larguras de aproximadamente 20cm e espessura de 2 a 3cm. O 
espaçamento entre tábuas fica na ordem de 2cm. Ainda são fixados ripas (no lado 
exterior) e fasquios (na face direcionada ao interior da edificação), podendo-se 
também lascar as tábuas ou aplicar pregos para melhorar a aderência da arga-
massa a base de cal. (FLORIDO, 2009, p.12).

Taipa de rodízio com travamento/Tabique simples reforçado: difere-se da taipa de 
rodízio sem travamento por apresentar elementos horizontais. Trata-se de uma 
gaiola feita por prumos ou esteios quadrangulares mais robustos que a taipa de 
fasquio. As sessões variam entre 7 e 12cm e afastados cerca de 50 cm por frechais, 
travessanhos e por escoras (elementos diagonais). Esses elementos podem ser 
combinados de forma regular ou aleatória, apresentando paredes com formas 
estruturais bem diversas, mas que, em conjunto, conferem uma estrutura flexível 
aos esforços horizontais, ao mesmo tempo que promovem o contraventamento. 
Esse sistema é próximo ao aplicado na gaiola pombalina[5], que, na verdade, desig-
na todo um sistema estrutural, não apenas o tipo de alvenaria. Pelo interior, visto 
que o enchimento não exerce função estrutural, normalmente são utilizados ma-
teriais que melhorem o conforto térmico e acústico como: jornais, tecidos, restos 
de madeira, entre outros.  (FLORIDO, 2009, p.20). 

As descrições das técnicas acima se assemelham a descrição feita respectiva-
mente, da parede de frontal à francesa e parede de frontal à galega por Costa, 
(1971, p.26 apud TEIXEIRA, 2010, p.ii10).

Das soluções adotadas para as alvenarias do Salão da 
Antiga Biblioteca
Para a elaboração do laudo, a fiscalização solicitou que fosse feita por engenheiro 
especialista em estruturas antigas, tendo em vista a especificidade da técnica 
encontrada. Após o resultado da avaliação estrutural, condenando a parede “A” 
nos seguintes termos: “o estado da parede é precário, não transmitindo a míni-
ma confiabilidade para o apoio do telhado. Em face de sua composição caótica, 
seu equilíbrio pode se tornar instável até mesmo para o seu peso próprio” (Cerne 
Engenharia, 2017), optou-se pela substituição integral da mesma por estrutura 
metálica, conforme sugerido pelo engenheiro contratado. 

[5]  Sistema estrutural utilizado em Portugal após o terremoto de 1755 cuja maior 
preocupação era garantir uma estrutura que suportasse os esforços horizontais.
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Antes do início das intervenções foi solicitado o escoramento do telhado, para aliv-
iar a carga transmitida à parede, tendo em vista as informações contidas no laudo 
estrutural; o que foi feito imediatamente.

Foi solicitado que os pilares metálicos fossem instalados nos locais dos antigos 
esteios. Respeitou-se também a forma e localização dos vãos de janela. Apenas 
optou-se por vedar a esquadria internamente, de modo a camuflar-se na parede 
por conta da existência de pilar ritualístico da maçonaria, possivelmente não origi-
nal de construção, mas já incorporado à feição do salão, no meio do vão da janela, 
o que visualmente empobrecia o ambiente. 

Para fechamento dos vãos foi adotado o bloco de concreto celular autoclavado, 
nas dimensões 60x30x10cm, por ter peso próprio reduzido, capacidade de isol-
amento térmico, facilidade e agilidade na instalação, além do material poder ser 
desbastado, polido e cortados à medida no local, atendendo também aos critérios 
de reversibilidade e compatibilidade com estrutura antiga (ver fig. 02).

Na parede “B”, cujo comprimento é menor, os elementos estruturais de susten-
tação de madeira estavam em boas condições, salvo algumas partes, sendo pos-
sível manter a estrutura sadia e proceder a substituição, também por madeira nas 
mesmas dimensões e localização, dos elementos comprometidos (ver fig.3).

Figura 3 – À esquerda Parede “A” com estrutura metálica e fechamento em bloco de concreto 

celular autoclavado. Ao fundo, parede em tijolos cerâmicos fruto de uma intervenção espúria.  

À direita Parede “B” com manutenção da estrutura de madeira e fechamento substituído por 

concreto celular. Fonte: Adaptado de Inepac. Jan./2018.

A intenção, portanto, era a da mínima intervenção nesta alvenaria de modo a 
deixá-la como documento da técnica original de madeira e barro tendo em vista 
que a estrutura e vedações se apresentavam em melhores condições. 

Porém, após o início dos serviços, houve o desprendimento de partes do revesti-
mento optando-se, neste caso específico, depois de muitas discussões, pela ma-
nutenção da estrutura original em madeira e a substituição pelo bloco de concreto 
celular autoclavado, já aprovado e implantado com êxito na parede “A”. 

A salvaguarda da edificação foi o mote da intervenção, tendo em vista o risco imi-
nente de colapso da estrutura. As intervenções realizadas ampliaram a vida útil 
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deste trecho da edificação sem, contudo, desprezar a originalidade da técnica con-
strutiva que está sendo devidamente documentada.

Considerações finais
O Palácio Maçônico do Lavradio, desde o tombamento, vem recebendo obras pon-
tuais de conservação e restauração, normalmente em caráter de emergência. Os 
projetos são apresentados e, em virtude urgência, tem pouco nível de aprofun-
damento nas questões históricas do prédio e de levantamento, o que dificulta a 
adoção das melhores práticas em restauro.

O GOB tem o desafio de elaborar um Plano Diretor para a edificação contemplan-
do as ações necessárias para conservação e restauração total do prédio, contendo 
o escopo e o prazo para executá-las, compromissos esses ratificados através de 
Termo de Compromisso firmado ao final de 2016 entre o GOB, na figura do seu 
grão-mestre e a Secretaria de Estado de Cultura, órgão o qual o Inepac está vin-
culado.

Apesar de não ter sido possível a manutenção da técnica original das paredes 
“A” e “B”, está sendo preparado documento com registros gráficos, e textuais das 
técnicas encontradas que serão anexados aos demais registros sobre o bem no 
Inepac e no próprio GOB.

Por se tratar de um prédio que apresenta certa simetria em relação ao seu eixo 
longitudinal, não é equivocado supor que o salão ao lado, que abriga o Templo 7, 
tenha a mesma tipologia construtiva do salão da Antiga Biblioteca podendo ser 
melhor planejada as intervenções para restaurar a técnica construtiva tradicional.

A categorização das técnicas empregadas nas paredes de taipa que foram objeto 
deste trabalho seria precipitada neste momento.  Aguardar-se-á o levantamento 
mais detalhado das alvenarias e o prosseguimento da pesquisa histórica.  

Os avanços no conhecimento e documentação do edifício, seus elementos con-
strutivos e história, permitirão ampliar documentalmente o acervo sobre o Palácio, 
subsidiando uma melhor tomada de decisão nas obras de restauração do prédio 
e a possibilidade de difusão da história deste importante bem tombado. E, ainda, 
enriquecer o processo de tombamento com informações, plantas e imagens, ten-
do em vista a carência de informações no corpo do processo.
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RESUMO
O bairro da Ribeira está inserido no polígono de tombamento como Zona Especial 
de Proteção Histórica (ZEPH) de Natal/RN e como patrimônio nacional pelo IPHAN, 
possuindo o mais significativo conjunto arquitetônico de valor histórico e cultural 
do município. Juntamente com a Cidade Alta, bairro contíguo a Ribeira, compõe o 
centro tradicional da cidade. Nas últimas duas décadas do século XX, porém, tem 
se identificado com a problemática mundial de declínio econômico e consequente 
deterioração dos espaços públicos de tais centros, devido, principalmente, a nova 
forma de produção do espaço urbano e a consequente mudança da alta renda para 
novos espaços. Tratando da temática de reabilitação urbana de centros históricos, e 
levando-se em consideração a existência de planos de reabilitação urbana propostos 
para a área, objetiva-se entender como se deu esse processo de elaboração dos 
referidos planos de reabilitação na Ribeira a partir de projetos propostos e dentre 
estes, os que foram executados, nos anos de 1990 e 2000.  Para tanto, foram feitas 
análises das intervenções mais significativas na escala macro do bairro – sem se 
ater as intervenções em edificações – buscando entender seus discursos bases e 
seus desdobramentos na imagem do bairro.  Observa-se que, apesar da crescente 
discussão acerca da importância de proteção do patrimônio histórico, cultural e 
arquitetônico, a Prefeitura Municipal de Natal ainda não tem avançado muito quanto 
a ações efetivas. A maioria das ações corresponde a práticas que se apoiam em 
promover apenas a recuperação do patrimônio edificado e a revitalização comercial 
e cultural do bairro.  É notável, também, que os projetos costumam ser isolados, 
desarticulados entre si e sem participação ativa da sociedade civil, desalinhados 
com os conceitos de revitalização e reabilitação definidos pela Carta de Lisboa. A 
falta de integração da comunidade e da gerência pública resulta em intervenções 
descontinuadas que tendem a ter resultados pouco efetivos a médio e longo prazo. 

Palavras-chave: Ribeira; Reabilitação Urbana; Patrimônio cultural.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, o bairro da Ribeira se encontra em boa parte de sua estrutura física 
em estado de descaso. Espaços públicos mal cuidados, imóveis desocupados ou 
subutilizados, deterioração de edifícios de interesse histórico, esvaziamento da 
função residencial e subutilização da infraestrutura são sinais da tendência de de-
clínio que o bairro enfrenta desde a segunda metade do século XX.

Esse quadro levou, na década de 1990, à reflexão acerca da necessidade de elab-
oração e possíveis implementações de políticas preservacionistas para a proteção 
patrimonial do bairro que resultaram na institucionalização da Zona Especial de 
Patrimônio Histórico – ZEPH, instituída pela Lei nº 3.942, de 09 de julho de 1990, 
que abrange os bairros da Ribeira e Cidade Alta e Rocas dentro do polígono que, 
posteriormente, seria tombado como patrimônio nacional pelo IPHAN, em 2010, 
com a ampliação de trechos das Rocas.

Nessas duas décadas, em meio a séries de estudos e dossiês, surgem diversas 
propostas e intervenções visando a reabilitação do sítio histórico da Ribeira. Apesar 
disso e das ininterruptas discussões sobre a área, não é possível ver mudanças 
significativas na situação do bairro que aparenta estar cada dia mais abandonado, 
o que nos leva a perguntar: o que ocasiona o descompasso entre os discursos e as 
práticas das propostas de reabilitação para o bairro da Ribeira e por que não há 
mudanças significativas e duradouras?

Diante do exposto, esse trabalho objetiva compreender essa discordância entre 
proposta e execução e refletir sobre as deficiências das políticas preservacionistas 
que se encontram em execução no município.

Para efeito de estudo, foram eleitas ações implementadas para análises frente 
ao conceito teórico de reabilitação urbana proposto pela Carta de Lisboa (1995). 
Foram realizados estudos dos projetos e observações in loco dos espaços, além de 
conversas com usuários sobre os ambientes.

CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE NATAL: 
RIBEIRA
Natal já surge cidade, sem nunca ter sido vila ou povoado, em 1599, devido a sua 
posição estratégica para defesa do continente. Nos três primeiros séculos não 
se desenvolveu muito e apenas dois bairros se consolidaram lentamente, Cidade 
Alta e Ribeira. De acordo com Silva (2002), as duas concentrações eram ligadas por 
uma ponte com mais de cem metros de extensão - construída na terceira década 
do século XVIII e cujo prolongamento corresponde hoje a então Avenida Junqueira 
Aires - que cruzava  um braço do Rio Potengi, responsável pelos constantes alag-
amentos na área.

Somente entre a segunda metade do século XIX e o início do Século XX começam 
a ocorrer mudanças significativas no bairro, com a construção de depósitos para 
recebimento de mercadorias a serem deslocadas para Pernambuco, a abertura de 
estradas de ferro e a instalação do Cais 10 de junho (atualmente conhecido como 
Cais Tavares de Lira). Já nessa época, era perceptível o forte caráter comercial do 
bairro, apesar de, “informações históricas revelarem que o uso habitacional con-
stituiu presença significativa principalmente nas três primeiras décadas do século 
XIX” (SILVA, 2002, p.101).

É durante o período republicano, do entre 1889 e 1913, que o poder público 
começa a realizar investimentos a fim de resolver os problemas de insalubridade. 
Ao longo dessa data, a cidade começa a se dotar de infraestrutura urbana como 
abastecimento de água, esgoto, iluminação e transporte (OLIVEIRA, 2005). Na dé-
cada de 1910, a Ribeira recebe o Teatro Carlos Gomes, atual Teatro Alberto Maran-
hão, e o Grupo Escolar Augusto Severo, trazendo uma multiplicidade de atividades 
o bairro, das mais tradicionais as menos (cabarés, cinemas e bares), tornando-o 
lugar de grandes acontecimentos da história e de vivências culturais na cidade.
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Concomitante a esse período de transformações modernizadoras no bairro da 
Ribeira, é  constituído. em 1904,  o bairro Cidade Nova, caracterizando-se como 
uma expansão a sul da cidade. 

O bairro era destinado para a moradia e sociabilidade das elites, 
apresentando uma estrutura urbana que não se articulava com a 
parte antiga da cidade, marcando a consolidação de um processo 
de crescimento que tinha na segregação sócio espacial um elemento 
estrutural (SIQUEIRA, 2012).

Posteriormente, no final da década de 1920 é entregue pelo arquiteto Giácomo 
Palumbo, o Plano Geral de Sistematização de Natal que, dentre outras diretriz-
es, pretendia zonear a cidade, dividindo os bairros de acordo com determinadas 
funções e oficializando a Ribeira como bairro comercial. O plano serviu de referên-
cia para intervenções até meados do século quando,

em 1966-1969 foi elaborado o segundo plano de desenvolvimento 
de Natal. Deste plano em diante os investimentos e recursos foram 
direcionados para as áreas de expansão da cidade, criando-se novos 
centros e consequentemente diminuindo a vitalidade da área urbana 
gênese da cidade (FERREIRA, 2005, p 187 apud ASSUNÇÃO; CORCINO, 
2012).

As novas centralidades afastaram os residentes da cidade antiga e, diante do 
abandono e decadência que começava a se observar na Ribeira, foram iniciadas 
discussões a fim de viabilizar alternativas de reversão para esse quadro. A pri-
meira medida se dá em 1990 quando é sancionada a Lei Municipal nº 3.942 pela 
prefeita Wilma de Faria, definindo a Zona Especial de Proteção Histórica - ZEPH, 
que abrange os bairros Cidade Alta, Ribeira e Rocas.

Em 1993 ocorreu o Seminário Ribeira Velha de Guerra, estimulado pelos debates 
sobre o Plano Diretor que seria sancionado no ano seguinte na gestão do pre-
feito Aldo Tinoco Filho. Apesar da Cidade Alta ser o bairro embrião da cidade, as 
discussões - e posteriores ações - com vistas concretas à preservação e reabili-

tação acontecem na Ribeira devido a concentração do maior acervo de patrimônio 
arquitetônico da cidade em condições de ser recuperado sem grandes perdas e 
também por ter sido a área que mais sofreu com o abandono e desvalorização 
motivado pelo surgimento dos novos centros (SILVA, 2002). O seminário começou 
a atrair a atenção para a recuperação da Ribeira e instigou projetos como o Viva 
Ribeira que deu origem à iniciativa denominada Fachadas da Rua Chile.

Durante a gestão do Prefeito Aldo Tinoco, foi criado o Escritório Técnico da Ribeira 
com a finalidade de gerenciar e executar as obras do bairro, mas chegou a ser 
desativado logo na gestão seguinte da Prefeita Wilma de Faria. Em 1997 é aprova-
do pela lei nº 4.932 a Operação Urbana Ribeira - OUR, que compreendia em um 
agrupamento de ações integradas visando a revitalização do bairro da Ribeira, 
coordenada pela Prefeitura Municipal do Natal em parceria com a sociedade (NA-
TAL, 1997).

Mesmo com os debates e o tombamento a nível federal do sítio histórico da ci-
dade em 2010 pelo IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacion-
al, a Ribeira segue em estado de declínio e abandono, com edificações cada dia 
mais descaracterizadas e em péssimo estado de conservação, ruas esvaziadas e 
infraestrutura subutilizadas.

REFERENCIAL TEÓRICO E PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS
Nos anos de 1960, com o aumento das críticas aos paradigmas modernistas, 
começa a surgir uma nova postura de intervenção. A conservação urbana integra-
da (CI) tem origem no urbanismo progressista italiano após a experiência de re-
abilitação do centro histórico de Bolonha em 1960. Nos decênios de 1970 e 1980, 
foi aplicada em cidades italianas e espanholas e “ilustrou uma imagem política de 
eficiência administrativa, justiça social e participação popular” (LAPA; ZANCHETI, 
2012, p .19).
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Conforme Lapa e Zancheti (2012), as primeiras aplicações se deram nas periferias 
dos centros históricos de cidades européias, em áreas residenciais antigas, visan-
do a recuperação das estruturas físicas, econômicas e social do lugar, mantendo 
seus habitantes, criando áreas verdes e de recreação e convertendo grandes edi-
ficações em equipamentos de uso social coletivo.

Nos anos de 1970 e 1980 passa a ser encarada como revitalização e reabilitação 
de áreas degradadas. O cunho social é abandonado e, a exemplo do sucesso das 
intervenções em cidades norte americanas, adquire amparo nas políticas neolib-
erais, visando agregar valor à economia e atrair investimentos privados às áreas 
esvaziadas (LAPA e ZANCHETI, 2012). 

Dentro desse contexto de intervenções, fruto do 1º Encontro Luso-Brasileiro, é re-
digida a Carta de Lisboa (1995), conceituando tipos de intervenções urbanas sob a 
luz da conservação integrada e os princípios norteadores das ações urbanística no 
Brasil e em Portugal. Na carta, a reabilitação urbana é um modelo de gestão que 
antepõe o homem, centrando as suas ações nos desdobramentos sociais, sem 
negar a cidade existente.

Reabilitação Urbana - É uma estratégia de gestão urbana que procura 
requalificar a cidade existente através de intervenções múltiplas 
destinadas a valorizar as potencialidades sociais, económicas e 
funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações 
residentes; isso exige o melhoramento das condições físicas do parque 
construído pela sua reabilitação e instalação de equipamentos, infra-
estruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as características 
da área da cidade a que dizem respeito. (CARTA DE LISBOA, 1995)

Outro conceito presente na Carta de Lisboa é o de Revitalização Urbana, comu-
mente confundido com Reabilitação Urbana. Porém, a revitalização tende a bus-
car uma nova vitalidade, principalmente econômica e social, a áreas degradadas 
sem o compromisso de preservar sua identidade e características locais (VARGAS 
e CASTILHO, 2009 apud ROCHA, 2015)

No Brasil, a partir dos anos 1990, o Governo Federal passa a tomar uma série de 
iniciativas de intervenções de reabilitação em áreas centrais baseadas na agenda 
internacional que pretendia estimular a competitividade dos centros urbanos. Foi 
nesse contexto que a Caixa Econômica Federal, junto do Governo Federal e com 
apoio de recursos do Banco Intramericano de Desenvolvimento (BID) que foram 
implantados o Programa de Revitalização de Sítios Históricos (PRSH) e o Programa 
Monumenta, que tinham como objetivos:

a restauração de imóveis integrantes de sítios históricos e criar 
ações de fortalecimento institucionais dessas práticas, como o 
apoio à atualização de legislação urbana, treinamento com equipes 
das prefeituras, formação de mão de obra para desempenhar os 
trabalhos de restauração dos equipamentos e o incentivo às atividades 
econômicas (ROCHA, 2015, p. 27).

Apesar dos programas citados, foi só a partir da criação do Ministério das Cidades, 
criada em 2003 no governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva que o 
Brasil passou a ter uma política nacional de reabilitação urbana. No mesmo ano 
é criado o Programa de reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, dentro da Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano, objetivando suporte técnico e financeiro 
aos municípios para a elaboração de planos para a reabilitação de áreas centrais. 

Os planos visavam à melhoria da qualidade de vida nos centros 
urbanos das cidades, incentivando a habitação nessas áreas com a 
permanência dos atuais moradores e a atração de novos habitantes 
das diferentes classes sociais, além de estimular a diversidade funcional 
na busca pelo desenvolvimento econômico, social e cultural. Pode-se 
quer que se buscava, também, a quebra do estigma que de que as 
intervenções urbanísticas tinham como objetivo apenas favorecer o 
turismo e o entretenimento (ROCHA, 2015, p.30)

A partir do entendimento dos conceitos e contextos de reabilitação urbana no 
Brasil, foram escolhidos três projetos propostos para o bairro da Ribeira, com o 
propósito de entender seus discursos base e seus desdobramentos na imagem do 
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bairro. Os projetos são Fachadas da Rua Chile, reforma da Praça Augusto Severo 
e Projeto Becos e Travessas. As intervenções escolhidas pretendiam reabilitar es-
paços públicos, sem se ater a restauração de edificações específicas - mesmo que 
o projeto da Praça Augusto Severo tenha resultado na reabilitação do Terminal 
Rodoviário de Natal, o olhar principal do projeto era a reforma do largo. Além das 
pesquisas, foram realizadas observações in loco das áreas e entrevistas com ar-
quitetos e usuários dos ambientes.

Discursos e práticas das propostas de reabilitação 
urbana

FACHADAS DA RUA CHILE
O projeto Fachadas da Rua Chile foi a primeira intervenção realizada em um con-
junto arquitetônico na Ribeira, executada em 1996. Segundo Haroldo Maranhão, 
arquiteto responsável pelo projeto, em entrevista concedida no dia 6 de abril de 
2018, a intervenção tinha o objetivo de atrair o olhar da população civil para a Ri-
beira e para a importância de proteção do seu patrimônio a partir da restauração 
de seu conjunto edificado e do incentivo ao uso cultural e de lazer. 

O projeto foi realizado sob a coordenação do Escritório Técnico 
vinculado ao Instituto de Planejamento Urbano de Natal (IPLANAT)[1] 
da Prefeitura, na gestão do prefeito Aldo Tinoco, justificado em 
pressupostos de revitalização de centros históricos, que se referem ao 
conjunto de operações destinadas a realçar a vida social e econômica 
de parte da cidade em decadência, mantendo a identidade e o caráter 
patrimonial da área (SILVA, 2002, p.143).

[1]  IPLANAT - Instituto de Planejamento, foi extinto quando a Prefeita Wilma de Faria 
assumiu o mandato em 1997. As atribuições foram assumidas pela Secretaria Especial de 
Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), onde continuam até hoje (SILVA, 2002)

O arquiteto Haroldo Maranhão informou que o então Secretário de Turismo da 
cidade, Luiz Eduardo Carneiro, entrou em contato com ele, em 1994, e apresentou 
a ideia inicial do projeto que consistia apenas na pintura das fachadas que ficavam 
ao lado do rio Potengi. Diante da necessidade de um estudo mais aprofundado da 
área e das fachadas, foi montada uma equipe multidisciplinar em parceria com o 
Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo 
a presença de um arqueólogo para a realização de prospecção da rua.

Uma grande dificuldade do projeto foi a escassez de recursos e, quando obtido, 
foram pensadas duas possibilidades de execução: restaurar uma única edificação 
ou um conjunto de fachadas. Considerando a importância do conjunto histórico 
e arquitetônico da Rua Chile, a segunda opção foi considerada a mais viável, visto 
que a restauração de um único imóvel resultaria em uma ação pontual e sem 
grandes desdobramentos.

Nessa época, o projeto ainda era chamado de Viva Ribeira e previa apenas a in-
tervenção nas 12 fachadas lindeiras ao Largo da Rua Chile. Criado desde a con-
strução do porto de Natal, na década de 1930, e recuado em 1950, a área que hoje 
é conhecida como Largo da Rua Chile, tinha a finalidade de servir de estaciona-
mento para caminhões e carretas que operavam no frigorífico (SILVA, 2002), onde 
hoje é o Terminal Marítimo de Passageiros de Natal.

Durante as obras, o Prefeito Aldo Tinoco consegue recursos para ampliação da 
intervenção até o trecho da Avenida Tavares de Lira, resultando na restauração de 
45 edificações e na mudança do nome Viva Ribeira para o que hoje é conhecido 
como Fachadas da Rua Chile. Idealizava-se uma intervenção em três etapas em 
que a efetivação do Fachadas da Rua Chile, estendendo-se até a avenida Tavares 
de Lira, seria a primeira fase. A segunda etapa consistia no restante da Rua Chile e 
a terceira seria a Avenida Tavares de Lira no trecho entre a Avenida Duque de Cax-
ias e o Cais Tavares de Lira. Tal proposta foi idealizada à ação da prefeitura, que já 
havia iniciado a alteração de calçadas e canteiros da Duque de Caxias. A segunda 
e terceira etapas, porém, nunca chegaram a ser executadas. 
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É importante ressaltar que o projeto não se tratou apenas de pinturas de facha-
das. Foram feitas obras de drenagem e pavimentação da rua e recomposição dos 
telhados, além da pesquisa a partir de prospecção arqueológica, resultando na 
documentação dos indícios de formação do sítio histórico da Rua Chile. As obras 
duraram entre 6 meses e 1 ano e chamaram a atenção da mídia. Haroldo Mara-
nhão ainda lembra de um comentário veiculado na Tribuna do Norte afirmando 
que a Rua Chile estava parecendo “cenário de novela da Globo”. 

Apesar do grande número de armazéns de pescados e mercados em geral, a Rua 
Chile já tinha vocação de espaço cultural com a presença de bares e casas notur-
nas, que atraíam a boemia natalense e eram espaços de lazer para os que atra-
cavam no porto. Ademais, segundo Marcelo Tinoco, arquiteto e ex-presidente do 
IPLANAT, conforme citado por Silva (2002), o projeto teve o suporte da OUR que 
incentivava usos turístico, cultural e de lazer.

[...] analisar o projeto da rua Chile, isoladamente da lei de Operação 
Urbana acho que é um equívoco, primeiro, porque normalmente é o que 
se faz, e eu eu volto a dizer, o projeto da rua Chile vinha de encontro 
a uma filosofia de recuperação do bairro, é só você ver que embora 
sem incentivo nenhum, até hoje, as casas noturnas funcionam muito 
bem, tanto é que se deslocou um pouco o eixo, não diria nem cultural, 
mas de diversão de alguns pontos da cidade para Ribeira. A gente 
sabe que existe uma demanda reprimida por esse tipo de atividade, 
principalmente no bairro histórico. (TINOCO, 2001 apud SILVA, 2002, p. 
146)

A intervenção teve desdobramentos positivos nos anos que se seguiram. Além 
de levar novas gerações ao bairro, o Largo se tornou uma referência cultural e di-
versos movimentos surgiram na Rua Chile ou impulsionados por suas atividades, 
como é o caso da Banda Independente da Ribeira, o Festival MADA, Circuitos Cul-
tural da Ribeira e Casa da Ribeira.

Apesar do despertar para a preservação do bairro e dos trabalhos do Escritório 
Técnico para a institucionalização do tombamento do Sítio Histórico de Natal, a 

mudança de gestão na prefeitura fez com que as atividades começassem a di-
minuir, caracterizando uma descontinuidade na intervenção.

Nos anos seguintes, observou-se uma apropriação da força do capital na rua com 
a expansão das empresas pesqueiras e construções de decks irregulares no rio. 
Com a desativação do Escritório Técnico e a falta de manutenção, é possível ob-
servar in loco que a rua Chile se encontra, a cada dia, mais descaracterizada apre-
sentando fachadas em mau estado de conservação e descaracterizadas. 

A rua Chile continua sendo citada quando se fala em espaços culturais e de lazer 
na cidade e o número de bares tem voltado a aumentar, não devido a incentivos, 
mas à adesão de novos públicos que passaram a frequentar a rua, gerando de-
manda (CUNHA, 2014). 

REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO SEVERO
O projeto consistiu em ser a ampliação da Praça Augusto Severo, ligando o Te-
atro Alberto Maranhão e o antigo Terminal Rodoviário de Natal por meio de uma 
área de acesso exclusivo de pedestres, reorganizando o trânsito e desviando o 
tráfego para a parte de trás do Terminal. Disponibilizando um espaço público para 
interação sócio-cultural, de lazer e entretenimento, o projeto tinha por objetivo, 
assim como o Fachadas da Rua Chile,  atrair pessoas para o bairro por meio de 
atividades lúdicas e estabelecer um movimento que despertasse o olhar para a 
preservação do patrimônio.

O projeto foi entregue em 2008 e, além do redesenho da praça, teve a reabilitação 
do prédio do Terminal Rodoviário para receber o Museu da Cultura Popular Djal-
ma Maranhão. Silva (2002) diz que a relevância da intervenção da área se deu pelo 
entorno da praça, possuindo 5 edificações tombadas. Acreditava-se que a reforma 
incentivaria a reabilitação de outros edifícios, além de ser o pontapé inicial para a 
criação de um corredor cultural na Avenida Junqueira Aires, subindo para a Cidade 
Alta.
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O incentivo quanto à conservação e reabilitação das edificações do entorno não 
surtiram o efeito desejado. Em 2015, O teatro Alberto Maranhão foi interditado 
pelo Tribunal de Justiça por deficiências técnicas em suas instalações, necessidade 
de reformas estruturais e adequação às condições de segurança exigidas pelo 
Corpo de Bombeiros; até hoje, não há previsão de reforma. O corredor cultural 
também não foi concluído e o Largo do Teatro se encontra subutilizado pela falta 
de uma agenda cultural consolidada na cidade, sendo o FLIN - Feira Literária de 
Natal - um dos poucos eventos realizados no espaço.

Contudo, moradores reclamam que a organização do evento não se preocupa em 
garantir a integração com o patrimônio e, por vezes colocam estruturas esconden-
do edificações de valor histórico, incluindo o próprio teatro.

BECOS E TRAVESSAS
O projeto becos e travessas visava a reabilitação de vias promovendo a requali-
ficação destas para usos de pedestres, tornando-as mais atraentes confortáveis 
e seguras. Consistia na restauração e limpeza das fachadas, pintura de grafites 
artísticos nas paredes cegas, ampliação das calçadas e nova paginação de piso 
tornando-as acessíveis. A implantação de um novo sistema de iluminação com 
uma rede de postes alimentada por uma rede de iluminação subterrânea e o uso 
de comércio e serviços, pretendiam garantir a sensação de segurança aos camin-
hantes.  

A execução deveria ser dividida em duas etapas: a primeira abrangia as travessas 
Argentina, José Alexandre Garcia, México e Venezuela e a segunda abrangia as 
travessas Aureliano e Beco da Quarentena. Entretanto, apenas a Travessa José Al-
exandre Garcia foi executada pela prefeitura, em 2010. A travessa abriga o Espaço 
Cultural Buraco da Catita, espaço de iniciativa privada que nasceu da reunião de 
artistas músicos e arquitetos. Surgido espontaneamente como roda de choro de-
nominado como Catita, Choro e Gafieira nas calçadas da Cidade Alta, o grupo viu 
uma oportunidade de um “movimento cultural maior pela revitalização do nosso 

centro histórico”, como conta Marcelo Tinoco, arquiteto e um dos fundadores do 
grupo (VELOSO, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo aponta para um caminho de discussão sobre a descontinuidade de 
propostas de reabilitação para o bairro da Ribeira. Assim como o desenvolvimento 
da cidade, as discussões sobre a preservação e revitalização do bairro surgem tar-
diamente e, apesar dos avanços, as mudanças não são significativas e duradouras.

Seguindo o contexto internacional de caráter neoliberal de reabilitação de cen-
tros urbanos na década de 1990, as propostas tentam atrair os investimentos de 
capital privado por meio da desestigmatização do bairro. Os projetos propostos 
surgem isoladamente e desarticulados entre si, sendo a maioria com finalidades 
lúdicas, visando tornar a Ribeira em um lugar de atividades turísticas, culturais e 
de lazer. Apesar da sua vocação para atividades com tais fins, sendo considerado 
o bairro boêmio da cidade onde surgiram vários importantes eventos culturais, 
ainda é preciso que haja maior investimento do poder público para garantir que 
esses eventos não aconteçam de forma pontual e isolada.

A falta de diálogo entre os diversos segmentos da sociedade local sobre o que se 
deseja do bairro indica desarticulação com o conceito de reabilitação urbana e 
resulta na secundarização das questões sociais, quanto à habitação e a relação 
existente dos comércios já estabelecidos na área.
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RESUMO
As Casas Modernistas, antigas moradias, de autoria do arquiteto Augusto Reynaldo 
(1924-1958), são dois imóveis geminados que fazem parte do acervo da arquitetura 
moderna recifense. Mesmo sendo protegidas pela lei municipal, os imóveis 
encontram-se numa situação vulnerável, sofrendo constantes cenas de depredação, 
pondo em risco esse patrimônio material. Busca-se, nesse texto, explanar os desafios 
existentes que envolvem esferas teóricas da conservação, as lacunas da legislação 
e as, muitas vezes, conflituosas relações entre o proprietário e a preservação do 
imóvel. Além disso, este trabalho, a partir de textos basilares sobre o tema, se propõe 
a construir uma reflexão a respeito das últimas discussões acerca dos desafios da 
conservação da arquitetura moderna.

Palavras-chave: Conservação da arquitetura moderna; restauro da arquitetura 
moderna; Casas Modernistas.
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Introdução:
É na zona norte do Recife, em uma via de alta circulação de pessoas, que se encon-
tram as Casas Modernistas (1958), assim conhecidas na cidade. São dois imóveis 
geminados, sob os números 625 e 639, de autoria do arquiteto e artista plástico 
Augusto Reynaldo (1924-1958). Pernambucano, formado no curso de arquitetura 
da Escola de Belas Artes de Pernambuco (1956), contribuiu para o legado da ar-
quitetura moderna no Recife. 

O projeto dos dois imóveis geminados traduz princípios compositivos comuns a 
exemplares da arquitetura moderna. O volume dos quartos é suspenso por blo-
cos recuados que, revestidos por pedras naturais, ressaltam o sombreamento. 
Os peitoris trabalhados em ferro trazem ritmo, leveza e transparência. O jogo de 
cheios e vazios, as diferentes texturas e cores, os distintos arranjos de esquadrias 
e os painéis de azulejos utilizados revelam, ainda, a riqueza plástica criada por 
Augusto (Alves, 2008).

As Casas Modernistas, antigas moradias, são classificadas como Imóveis Especiais 
de Preservação (IEP) que, de acordo com a Lei municipal Nº 16. 284/97, são ex-
emplares isolados de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artísti-
co e/ou cultural da cidade do Recife. Segundo a mesma lei, o título de IEP deve 
resguardar o bem de sua descaracterização, mas, na prática, não é isto que tem 
ocorrido nas referidas casas geminadas. 

Atualmente, essas edificações abrigam constantes cenas de vandalismo com con-
sequências graves para o patrimônio. Mesmo com notificações judiciais determi-
nando a recuperação das características originais dos imóveis e providências para 
impedir novas depredações, nenhum resultado efetivo foi alcançado. O embate 
permanece entre o poder público, o proprietário e a (não) conservação das edi-
ficações, que tanto contam sobre a história da arquitetura e memória da cidade.

Soma-se a esta luta outra dificuldade que deverá vir adiante: o cuidadoso restauro 
das duas edificações modernas. Este trabalho, por conseguinte, a partir de textos 
basilares sobre o tema, se propõe a abordar os desafios atuais frente à preser-
vação das Casas Modernistas de Reynaldo. Desafios, importa ressaltar, que en-
volvem esferas teóricas da conservação, domínios da técnica e material do edifício 
e as, muitas vezes, conflituosas relações entre o proprietário e a preservação do 
imóvel.

Para tanto, o presente trabalho está estruturado em quatro sessões: na primei-
ra é construído um breve histórico acerca da vida e obra do arquiteto Augusto 
Reynaldo, na seguinte serão analisadas as características compositivas das Casas 
Modernistas, na terceira se expõe a legislação atual e suas lacunas, e, na última, se 
apresenta uma incursão sobre alguns textos basilares referentes à conservação 
da arquitetura moderna, e, são traçadas diretrizes preliminares para a conser-
vação desses dois exemplares da arquitetura moderna recifense.

Augusto Reynaldo: Breve Histórico da Vida e Obra
Pernambucano, nascido em Palmares, Augusto Reynaldo (1924-1958) teve sua at-
uação no mundo dos projetos antes mesmo de formado no curso de arquitetu-
ra da Escola de Belas Artes de Pernambuco (1951-1956). Inclui, na sua biografia, 
experiências no IPHAN; trabalhos com Heitor Maia Filho; além de influências de 
profissionais renomados, a exemplo de Mario Russo, Acácio Gil Borsoi e Delfim 
Amorim. 

Ainda que em um curto intervalo de tempo, sua produção arquitetônica muito 
contribuiu para a difusão e consolidação da arquitetura moderna em Pernam-
buco (Parecer Técnico elaborado pela DPPC, 2014). “Augusto Reynaldo foi, além 
de talentosíssimo artista plástico e um dos mais importantes arquitetos desta 
geração, talvez o mais brilhante quando nos referimos a soluções volumétricas” 
(Maia, 2018).
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Apesar das demolições e descaracterizações, alguns exemplares de projetos ar-
quitetônicos e obras plásticas ainda podem ser vistos em cidades do nordeste 
brasileiro. Foi autor de diversas residências unifamiliares e, também, do restau-
rante-boate do Clube Náutico Capibaribe, obra iniciada em 1958 pelo arquiteto 
Augusto Reynaldo, mas terminada pelo engenheiro Fernando Fonseca (Diário de 
Pernambuco, 1960).

Não é à toa que, em suas obras, estava sempre presente a relação com a arte. De-
tentor de admiráveis dotes artísticos, durante sua estadia em Paris, conviveu com 
Cícero Dias e Vicente do Rego Monteiro, sendo este seu professor de desenho, que 
disse em artigo de sua autoria, no Diário de Pernambuco: 

Sempre aconselhei ao Augusto Reynaldo o estudo da arquitetura apesar 
dos seus grandes dons de pintor... <because> o baixo nível do gosto 
artístico reinante naquela época no nosso país. Em Paris, no meu atelier, 
rua Didot, 117, tive o prazer de revê-lo em 1949 ou 1950, se não me 
engano de data. Homem já, todavia sempre um idealista, um artista 
completo (Monteiro, 1958). 

Augusto, na sua trajetória, participou de diversos movimentos artísticos, além de 
ser membro integrante da Sociedade de Arte Moderna do Recife (SAMR), ao lado 
de outros artistas ligados ao Movimento Moderno, a exemplo de Abelardo da 
Hora. A SAMR muito colaborou com o movimento de divulgação das artes plásti-
cas no cenário pernambucano.

Foi premiado como 2º colocado no IV Salão de Arte Moderna, em Recife, com seu 
quadro Composição (Diário de Pernambuco, 1950). Seus trabalhos foram expos-
tos em diversos locais, ao lado de Cícero Dias, Lula Cardoso Ayres, Francisco Bren-
nand, Abelardo da Hora, Corbiniano Lins, Vicente do Rego Monteiro, entre outros. 

Reynaldo morreu prematuramente, em um acidente de avião, em 1958. Com 
projeção de um futuro promissor, “morreu Augusto Reynaldo, quando novas 
perspectivas se fixavam no seu caminho de artista, pois Augusto Reynaldo não 

era somente o arquiteto cujos projetos, nestes últimos tempos, vinham sendo 
procurados com maior incidência” (Pessoa, 1958). “Sua obra é daquelas que falará 
aos mais jovens e aos vindouros (...) se um ideal aprimorado de beleza perdurar 
entre os humanos” (Monteiro, 1958).

Além de ter falecido muito cedo, a dificuldade de identificação de seus projetos 
anteriores ao diploma e a descaracterização e/ou demolição de muitas de suas 
obras, somam às dificuldades em referenciá-lo, em maior frequência, no vasto 
acervo da história arquitetônica local e nacional. 

As Casas geminadas de Reynaldo no contexto da 
Arquitetura Moderna 
A arquitetura moderna, globalmente, conduziu a ruptura com a forma, o projeto 
e o uso de materiais da arquitetura até então existente (Zancheti, 2014). Institu-
iu uma nova cultura construtiva, fazendo uso de novas tecnologias, materiais e 
soluções estruturais, que originou uma forma distinta de compreensão das quali-
dades espaciais até então existentes. (Zancheti, 2014). 

O domínio de tecnologias e materiais, na época, desconhecidos ou 
pouco utilizados, viabilizou a construção de edifícios e cidades e 
responderam à necessidade decorrente do crescimento acelerado da 
população. A estética das vanguardas artísticas do início do século XX 
contribuiu para que se encontrasse o modo de conceber o espaço das 
edificações (SILVA, 2012, p.02).

A arquitetura moderna contou com os trabalhos de Luiz Nunes, em Recife, como 
pioneiros no contexto nacional. No entanto, é a partir das influências de cariocas 
como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que Pernambuco se consolida nesse cenário. 
Somente nos anos 50 e 60 as experiências locais de alguns arquitetos refletem 
uma definição de identidade regional, com características próprias, mesmo que 
derivada da linguagem carioca (Naslavsky, 2003).
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Destaca-se, nesse período, a importância de Mário Russo, Acácio Gil Borsoi e Delfim 
Amorim, como professores da Escola de Belas Artes de Pernambuco e essenciais 
na propagação dos ideais modernistas com essa identidade regional. Também au-
tores de inúmeros projetos em Recife, influenciaram a vida profissional de muitos 
arquitetos importantes nesse período de consolidação da arquitetura moderna no 
Recife, inclusive Augusto Reynaldo. 

Foi nessa conjuntura do movimento moderno, guiado pelo paradigma da fluidez 
espacial e divisões em setores funcionais, que Reynaldo projetou as Casas Mod-
ernistas, assim conhecidas na cidade. Estão localizadas na Av. Conselheiro Rosa 
e Silva, via caracterizada por um intenso tráfego de veículos e alta circulação de 
pessoas, em meio a uma paisagem repleta de edifícios em altura, hoje, bem dis-
tinta da época em que foram construídas. As Casas Modernistas tornaram-se, 
então, sobreviventes referências da arquitetura moderna no Recife e convocam 
a atenção como testemunhos dos modos de morar particulares do Brasil desen-
volvimentista (Amorim, 1999).

Através da busca pela identidade regional e adaptação climática, Reynaldo trouxe, 
no projeto das Casas Modernistas, o artefato do peitoril ventilado como elemento 
que adequa o edifício ao clima local. Augusto Reynaldo introduziu esse artifício 
à arquitetura pernambucana, que continuou a ser utilizado posteriormente por 
vários arquitetos da região (Lima, 2002).

O projeto dos dois imóveis geminados representa a fase de maior 
amadurecimento de Augusto Reynaldo, demonstrando maior 
inventividade nas soluções propostas, alcançando resultados refinados 
quanto à implantação, solução espacial, aspecto formal, uso dos 
materiais e detalhes construtivos (Parecer Técnico elaborado pela DPPC, 
2014, p.02)

Imagem 1. As Casas geminadas. Fonte: Mariana Alves, 2008.

O volume dos quartos é suspenso por blocos recuados que, revestidos por pedras 
naturais, ressaltam o sombreamento. Os peitoris trabalhados em ferro trazem 
ritmo, leveza e transparência. O jogo de cheios e vazios, a relação entre os planos, 
os distintos arranjos de esquadrias, as diferentes texturas e cores, a marcação 
da varanda e os painéis de azulejos utilizados revelam a riqueza plástica criada 
por Augusto e traduzem nesses imóveis princípios compositivos comuns a exem-
plares da arquitetura moderna (Alves, 2008).
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Imagem 2. Casas Modernistas: diferentes cores, texturas, materiais e, ao fundo, o painel de 

azulejo. Fonte: Mariana Alves, 2008.

A proteção legal e suas lacunas
As Casas Modernistas, antigas moradias, são classificadas, através do Decreto n° 
28.823/2015, como Imóveis Especiais de Preservação (IEP) que, de acordo com a 
Lei municipal Nº 16. 284/97, são exemplares isolados de arquitetura significativa 
para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural da cidade do Recife. Foi através 
desta Lei, que permitiu-se incluir para proteção, exemplares ainda não resguar-
dados pelos órgãos de preservação do patrimônio na esfera federal, estadual e 
municipal. 

A Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC), setor responsável pela 
justificativa da inclusão das Casas Modernistas no rol de IEP municipais, elucidou 
no Parecer Técnico de 2014, a significância das Casas expressas em valores:

Valor artístico, determinado pela riqueza da composição formal e 
plástica criada por Augusto Reynaldo. 

Valor histórico, uma vez que os imóveis são exemplares da escola 
pernambucana de arquitetura moderna, tanto em termos projetuais 
quanto no que diz respeito às técnicas construtivas, e do conjunto da 
obra do arquiteto Augusto Reynaldo. O valor histórico remete àquilo que 
jamais pode ser reproduzido, conferindo um status de patrimônio no 
sentido de herança e de memória social.  

Valor cultural, por se tratarem de construções representativas de sua 
época e dos modos de vida a ela associados, bem como por se inserirem 
de forma marcante até os dias de hoje na paisagem local; 

Valor de existência, que se fundamenta nos conceitos de singularidade e 
irreversibilidade. Nesse caso, por se tratar de um dos últimos exemplos 
do uso de certas técnicas, como a argamassa pigmentada, e por serem 
um dos últimos projetos do arquiteto Augusto Reynaldo que ainda 
não foram demolidos, percebe-se que o valor de existência desses 
exemplares foi amplificado, como seria também ampliado o valor de 
sua perda (Parecer Técnico elaborado pela DPPC, 2014, p.06).

A classificação das Casas visou, entre outros objetivos, minimizar uma lacuna exis-
tente no âmbito da preservação de residências unifamiliares modernas. Segundo 
Luiz Amorim, há, ao menos, três perspectivas que devem ser consideradas para 
justificar a preservação dessas residências. A primeira delas aborda as residências 
como expressão das transformações nos modos de morar na cidade, marcado por 
um Brasil desenvolvimentista. A segunda, considera as residências como um can-
teiro para experiências técnico-construtivas, onde foram desenvolvidas soluções 
como as lajes em concreto armado com revestimento em telhas cerâmicas e o uso 
das argamassas pigmentadas, ambas técnicas presentes nas Casas geminadas. 
E, por último, como exemplares maiores da escola regional com uma linguagem 
particular (Amorim, 1999).
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O título de IEP deve resguardar o bem, preservando-o. Para efeito desta preser-
vação, leva-se em consideração a conservação, recuperação (ou reparação) e a 
restauração do imóvel. Ainda, de acordo com a Lei Nº 16. 284/97:

Art. 7º Caberá ao proprietário do IEP a manutenção das características 
originais do imóvel, mediante a execução, às suas expensas, de 
intervenções que visem à preservação dos elementos que determinam a 
importância do imóvel para o patrimônio histórico, artístico e cultural 
do Município (Lei Nº 16. 284, 1997, p.07).

Não é permitido qualquer ação que caracterize demolição; descaracterização dos 
seus elementos originais; alteração da volumetria e da feição da edificação origi-
nal (Lei Nº 16. 284, 1997). No entanto, ações proibidas por lei, têm ocorrido, com 
frequência, nas referidas casas geminadas. 

Desde o ano de 2014, ainda no andamento do processo de classificação como IEP 
(Declaração de Significância elaborada pela DPPC, 2018), as Casas Modernistas 
abrigam constantes cenas de vandalismo e ações de descaracterização, findando 
em graves consequências para o patrimônio: forros quebrados, banheiros par-
cialmente destruídos, azulejos danificados, depredação dos tacos do piso, entre 
outros. 

Em dezembro de 2014, o muro de uma das casas foi derrubado e ocorreram mod-
ificações no terreno do jardim frontal. Ocorreram também outras reformas não 
autorizadas culminando no embargo da obra, pois, nos casos dos IEP, há um pro-
tocolo a seguir junto à prefeitura para análise de projetos que possam vir a provo-
car possíveis alterações nas características originais preservadas.

Ademais, também sucederam remoções de portas, janelas, esquadrias, peitoril, in-
terruptores, fiações e lâmpadas, sendo também pichadas as obras de arte integra-
das ao projeto. Os telhados também foram completamente retirados, deixando as 
casas ainda mais expostas à degradação.

Imagem 3. Ausência do piso, portas e janelas. Ao fundo da foto, destelhamento e banheiro 

quebrado. Fonte: DPPC, 2017.

Segundo a Lei dos IEP, o art. 39 prevê: “o Município, através de seus órgãos com-
petentes, exercerá o controle e a fiscalização sobre a preservação dos IEP, a fim de 
resguardar o patrimônio histórico, artístico e cultural do Recife”. Pertence, então, 
à DPPC, setor integrante do Poder Municipal, a análise especial dos projetos de 
intervenção, restauração, reparação e, também, emissão de laudos técnicos abor-
dando as condições de preservação.

No intervalo de tempo, entre julho de 2014 a novembro de 2017, foram elabora-
dos 2 Pareceres Técnicos, 1 Relatório Técnico, 1 Relatório de Visita e 5 Comuni-
cações de Irregularidades. Além disso, a Procuradoria Geral do Município já deu 
entrada em, pelo menos, duas ações judiciais no intuito de paralisar reformas 
irregulares realizadas nas casas e a recuperação imediata das características orig-
inais dos imóveis. 
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O juiz responsável pela ação de uma das casas ressalta que “há sinais de de-
gradação que vão além da ação comum de vândalos”, o que “(...) indicaria a von-
tade deliberada do seu proprietário em deixar perecer o imóvel, negligenciando o 
cuidado necessário com a edificação, na suposta esperança que o perdimento da 
casa e do seu valor artístico, possa trazer benefícios na exploração da terra junto 
ao mercado imobiliário” (Jornal do Commercio, 2017).

Imagem 4. Situação das Casas em novembro de 2017. Destaque para as depredações, pichações, 

entulhos, remoção do peitoril, venezianas, portas. Fonte: DPPC, 2017.

O proprietário, que é o mesmo dos dois imóveis, tem o dever da vigilância do bem 
mas negligencia a atenção necessária à sua preservação. Mesmo com as notifi-
cações judiciais determinando a restauração do imóvel e as devidas providências 
para impedir novas depredações, nenhum resultado efetivo foi alcançado. Ade-
mais, com o descumprimento da decisão judicial, o dono acumula um montante 
de dívida através do recebimento de multas financeiras diárias.

Ainda em 2018, o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de 
Pernambuco publicou uma moção de repúdio ao descaso do proprietário dos 
imóveis que estão “degradados à olhos vistos e à revelia de uma legislação que 
os protege”. 

São recorrentes as manifestações da sociedade civil contra os descuidos escan-
carados às Casas Modernistas. Tendo a sociedade um papel fundamental na 
construção da identidade do lugar, esses atos demonstram a importância da sua 
preservação e sua relação (também afetiva) com o bem. 

Contudo, o embate permanece entre o poder público, o proprietário e a (não) 
conservação das edificações, que tanto contam sobre a história da arquitetura e 
memória do local:

Hoje, devido às transformações ocorridas na cidade, com o crescimento 
e adensamento desmedidos dos bairros recifenses, fica cada vez mais 
complicado preservar a memória urbana e arquitetônica local, assim 
como avaliar as proporções de tais feitos para a memória coletiva. 
O Recife, especialmente, vem sofrendo a perda de boa parte de seu 
patrimônio histórico e cultural, sem muitas vezes perceber possíveis 
danos desse processo de dinâmica urgente instaurado em todo o estado 
pernambucano (Parecer Técnico elaborado pela DPPC, 2014, p.06).

Além da intensa descaraterização do bem em si, há modificações estruturais em 
seu entorno. As legislações vigentes já destacam e visam limitar a forte ocupação 
e verticalização nos arredores onde se localizam das Casas e atentam para o con-
trole necessário na contenção do adensamento construtivo, levando em consider-
ação elementos da paisagem e a infraestrutura existente. A realidade, no entanto, 
revela que muito já está irremediavelmente perdido. 

Segundo o Plano Diretor da Cidade do Recife (2008), as edificações citadas fazem 
parte da Zona de Ambiente Construído de Ocupação Controlada - ZAC Controlada, 
caracterizada pela ocupação intensiva; pelo comprometimento da infraestrutura 
existente; e cujo objetivo é o controle do seu adensamento. Sendo a referida Zona 
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subdividida em dois setores, os imóveis integram parte da ZAC Controlada II, cu-
jas diretrizes, dentre outras, visam: conter o adensamento construtivo; incentivar 
a preservação, a recuperação, a reabilitação e a conservação dos imóveis e dos 
elementos característicos da paisagem (Plano Diretor da Cidade do Recife, 2008).

Em 2001, a Lei Nº 16.719/2001 criou a Área de Reestruturação Urbana – ARU, que 
engloba a ZAC Controlada II, tornando as Casas Geminadas pertencentes ao Setor 
de Reestruturação Urbana 1 - SRU1. Setor este que, segundo a legislação, requer 
parâmetros urbanísticos favoráveis a um melhor equilíbrio entre a área construí-
da e a oferta de infraestrutura viária.

A classificação das Casas Modernistas como Imóveis Especiais de Preservação, as-
seguradas por lei, não é, portanto, suficiente para salvaguardar esses exemplares 
significativos pertencentes ao acervo arquitetônico moderno do Recife. As Casas 
desafiam o tempo da sobrevivência e sua “não-conservação priva a sociedade 
das suas raízes, da sua identidade e também do conhecimento, elementos indis-
pensáveis ao processo de criação e, portanto, de inovação” (Lacerda, 2012). Não se 
deve ter o “direito de apagar os traços de gerações passadas e privar as gerações 
futuras da possibilidade de conhecimento de que os bens são portadores” (Kühl, 
2008). 

Como estímulos à conservação dos bens classificados como IEP, o proprietário, at-
ravés da legislação do IEP, pode também fazer jus a isenção parcial ou total do Im-
posto Predial e Territorial Urbano – IPTU, como forma de diminuir a manutenção 
tão custosa do imóvel. Outro benefício concedido para preservação, é o direito de 
construir na área remanescente do terreno do IEP. Nesse caso, o coeficiente de 
utilização utilizado é calculado com base em todo o terreno, ou seja, não subtrai a 
área que incide o imóvel. Esse estímulo é posto em prática para que o proprietário 
não se sinta lesado por diminuir seu potencial construtivo em preservar o bem.  

A utilização do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC, já pre-
visto na Lei do IEP (1997), Estatuto das Cidades (2001), Plano Diretor do Recife 
(2008), entre outros, poderia ser uma tentativa de colaboração com a proteção 

do patrimônio ambiental e histórico-cultural e, também, para o incentivo do valor 
econômico através da transferência de potencial construtivo. Somaria benefícios 
para o proprietário do imóvel protegido, que sofre restrições, e para o empreend-
edor, que poderia exercer índices construtivos acima do Coeficiente de Aproveita-
mento Básico no local do empreendimento.

Em Recife, o instrumento não é posto em prática porque, além de ainda não ser 
regulamentado, o coeficiente de utilização máximo é demasiadamente alto, o que 
não torna possível atingi-lo e, como consequência, não há demanda para compra 
dos direitos. 

No entanto, nenhum instrumento seria eficaz “enquanto a lógica que orienta a lei 
do uso do solo seja a da intensa verticalização da cidade, e consequente formação 
de um mercado que valoriza o lote como multiplicador de área construtiva” (Am-
orim, 1999). É difícil o proprietário de uma residência, com todas dificuldades de 
manutenção envolvidas, optar por não fazer a troca em área construída de uma 
torre alta de edifício. 

Para o construtor, essa prática é facilitada em Recife porque, além do alto po-
tencial construtivo concedido, comumente, não desembolsa nenhum pagamento 
imediato para o proprietário do terreno/residência. Para o proprietário, após a 
conclusão da construção do edifício, recebe o pagamento em forma de aparta-
mentos, já valorizados pelo mercado imobiliário. A cidade, por sua vez, perde par-
te significativa de sua arquitetura, história e cultura. Perda essa, cabe ressaltar, 
irreversível.

A preservação do bem material
De acordo com Beatriz Kühl (2008), o termo preservação engloba diferentes ações, 
como: registros, educação patrimonial, políticas públicas e intervenções nos bens 
– seja manutenção, conservação ou restauração. Já em outros países, estes mes-
mos termos podem ter sentidos diferentes, como no caso da Inglaterra. Como 
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o uso dos termos não é universal, as definições da Carta de Veneza são as mais 
utilizadas.

É consenso dizer que as bases da preservação começam a se fundar na segunda 
metade do século XIX. No final do mesmo século, a preocupação com a preser-
vação é enfatizada com eventos marcantes como o Iluminismo, a Revolução Indus-
trial e as Revolução Francesa, que trouxe consigo muitas destruições. Momentos 
de destruições, guerras, catástrofes, comumente, trazem à tona discussões acerca 
do tema da preservação.

Ainda no século XIX, houve várias formulações teóricas em relação ao tema, desde 
as mais conservativas até o que se chama de refazimento do estilo, tendo John 
Ruskin e Villet-Le-Duc como principais representantes dessas concepções, respec-
tivamente. Ruskin, com sua característica de aversão ao retorno estilístico e Le-
Duc com a intenção contrária. 

É no final do período XIX, que Camillo Boito surge com uma visão mais ponderada 
e historicamente fundamentada. Seu pensamento de restauração estabelecia a 
ênfase no valor documental, trazendo posicionamentos contrários ao uso indis-
criminado de acréscimos e renovações. Em seguida, o mundo teórico recebe as 
contribuições de Alois Riegl que considera os bens através dos “valores”. São abor-
dados os valores de contemporaneidade: artístico e uso; e os valores de rememo-
ração: histórico, antiguidade e rememorativo.

Gustavo Giovanonni reinterpreta Boito (Kühl, 2008), entretanto, mais próximo da 
escala urbana e valorizando os aspectos documentais dos edifícios no momento 
de pensar o restauro. Apresenta, assim, sua postura voltada ao chamado restauro 
filológico.

Durante muito tempo é o restauro filológico que prevalece no mundo teórico e 
prático da restauração. Porém, em meados do século XX, essa corrente vai se 
mostrar incapaz de ir além da realidade documental da obra e supera-se, as-

sim, essa visão do restauro, na qual muitas vezes, prevalecia o ato empírico com 
aversão ao “envelhecimento” (Kühl, 2008). 

É nesse contexto que o restauro como ato histórico-crítico se afirma e, diferente 
do filológico, considera não só os aspectos documentais da obra, mas também 
os estéticos: “é o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte em 
seus aspectos materiais, figurativos e documentais com o objetivo de transmissão 
ao futuro” (Kühl, 2008). 

São os conceitos de Cesare Brandi, a partir de seus dois axiomas, que contribuem 
significativamente para o restauro histórico-crítico. Para Brandi, “deve-se restau-
rar apenas a obra de arte”: entende-se que a ideia do artista é pura mas a matéria 
da obra se degrada, por isso intervir apenas nela. Deve-se, também, restabelecer 
a unidade potencial da obra de arte sem cometer um falso histórico ou artístico: 
“concerne ao inteiro e não a unidade que se alcança no total” (Kühl, 2008).

As particularidades que envolvem o campo da conservação da arquitetura mod-
erna requerem uma reflexão cuidadosa, no entanto, é entendido que não é 
necessária uma teoria específica para tal. É consenso que sua conservação siga 
os conceitos teóricos tradicional da arquitetura mais antiga. A problemática do 
restauro de uma obra do século XX não difere daquela referente a obras antigas. 
É preciso, portanto, se considerar sua complexidade com o mesmo rigor teórico, 
metodológico e científico (Kühl, 2008).

Todavia essa aplicação não é direta, pois os edifícios modernos romperam a lógica 
projetual e construtiva tradicional, ao introduzir novas concepções arquitetônicas, 
novos materiais, novas tecnologias e novas estruturas.

Macdonald (2003), ao buscar clarear as particularidades da AM com vistas à sua 
conservação, identifica sete aspectos: i. projeto e funcionalismo; ii. tempo de vida; 
iii. materiais; iv. detalhamento; v. manutenção; vi. pátina do tempo; vii. reconhec-
imento.
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O funcionalismo, um dos principais pilares da arquitetura moderna, é definidor do 
projeto. Macdonald (2003) discute que, em razão disso, a adaptação dos edifícios 
modernos às necessidades contemporâneas pode se tornar mais complexa que 
no caso de edifícios de períodos anteriores, pois, grandes mudanças funcionais e 
estruturais subvertem sua concepção projetual (Lira, 2015). 

É inevitável que as edificações atendam outras demandas, sejam de uso, conforto 
ou segurança, o que se faz, em muitas vezes, necessário aprimorar o desempenho 
acústico e térmico existentes, precisando modificar alguns materiais ou adição de 
novos elementos, como camadas de isolamento térmico, por exemplo.

Macdonald (2003) entende que o argumento de que os edifícios modernos foram 
concebidos para ter um tempo de vida útil curto não se aplica a toda a produção 
desse período. Para ela, são apenas os edifícios descritos como “futuristas”, do 
início do modernismo, que foram projetados com esse fim (Lira, 2015).  

Os bens relacionados a arquitetura moderna apresentam especificidades que en-
volvem os materiais e as novas tecnologias utilizadas no período. A arquitetura 
moderna, se comparada com as construções tradicionais, necessita de reparos 
significativos em prazos muito menores (Macdonald, 2003). Além disso, “a falta de 
material para reposição contribui para que esses sejam substituídos por outros, 
fazendo com que se percam os registros de detalhes e de soluções originais (Mac-
donald, 2003). 

Outra particularidade é a dificuldade em utilizar, nos reparos e restauros, materi-
ais que deixaram de ser fabricados ou tornaram-se obsoletos, como ocorreu com 
muitas esquadrias de alumínio ou azulejos portugueses. A interrupção da pro-
dução do material, entre outros fatores, também tem sido causada por prevenção 
a saúde, como é o caso do amianto.

Macdonald (2003) dispõe que o desgaste precoce e mais acelerado desses ed-
ifícios é, frequentemente, resultado do uso de materiais sem o adequado conhec-

imento de sua performance, bem como da utilização de materiais tradicionais de 
novas maneiras. 

O abandono de formas tradicionais de detalhar, com o objetivo de alcançar uma 
“nova estética moderna”, e a ausência de um adequado conhecimento da melhor 
forma de utilizar os novos materiais é outra questão que traz desafios à conser-
vação da AM (Lira, 2015).  

Ressalta-se, também, em relação à AM, o seu processo criativo: primordialmente 
focado na inovação, deixava em segundo plano aspectos relativos à manutenção. 
Esse fato se justifica pela ideia da arquitetura enquanto objeto de arte, isto é, os 
edifícios eram concebidos como obras concluídas, diferente de grande parte dos 
exemplares da arquitetura tradicional, concebidos prevendo adições posteriores. 
O pensamento era que os edifícios deveriam satisfazer às necessidades daquela 
sociedade, pois as gerações futuras levantariam suas próprias necessidades (Lira, 
2015).

A pátina do tempo é também questão complexa na conservação da arquitetura 
moderna. Os materiais, como o vidro e os metais, e as formas arrojadas, carac-
terísticas do período, parecem não “deixar espaço” para a pátina (Lira, 2015).  

A pátina, que na conservação é interpretada como sinal da passagem do tempo, 
agrega valor. No entanto, para a arquitetura moderna, ela não é positiva porque 
ainda é associada a degradação: “a pátina não parece apropriada a sua imagem” 
(Moreira, 2010).

O reconhecimento da arquitetura moderna como patrimônio cultural, por meio 
da atribuição de significados e valores, apesar de ser a última questão levantada 
por Macdonald (2003), é a primeira que deve ser solucionada. Possivelmente dev-
ido ao curto distanciamento temporal de sua construção, o reconhecimento do 
valor da arquitetura moderna por parte da sociedade ainda não é tão amplo como 
desejam os especialistas (Lira, 2015).
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Além dos desafios “inatos” à conservação da arquitetura moderna elencados por 
MacDonald (2003), as casas modernistas de Reynaldo sofrem também com sua 
destruição deliberada e a negligência do proprietário. Muito já se perdeu de suas 
características originais, mas ainda há materialidade a ser preservada e valores 
a serem resgatados. Como restituir sua unidade potencial, utilizando a noção de 
Cesare Brandi, perdida? E mais, como fazer isso sem cometer um falso histórico e 
sem comprometer a autenticidade das partes restantes? 

A teoria contemporânea da conservação, seguindo a via crítica do restauro, define 
princípios a serem seguidos na ação projetual que tem a capacidade de minimi-
zar danos à matéria autêntica, são eles: o princípio da distinguibilidade, isto é, 
a restauração deve ser sempre deixada facilmente reconhecível, de modo a não 
induzir o observador ao engano de confundir eventuais intervenções com o que 
havia anteriormente, mas sem infringir a unidade potencial do bem; o princípio da 
reversibilidade ou da re-trabalhabilidade, pautado na ideia de que a intervenção 
deve facilitar eventuais intervenções futuras e ser reversível se técnicas mais apu-
radas surgirem no futuro; e a mínima intervenção, que implica agir apenas sobre 
o que é necessário, sem desrespeitar o documento histórico e a imagem da obra 
(Lira, 2017).    

Nesse sentido, o presente trabalho procurou explanar as particularidades de dois 
exemplares da arquitetura moderna em Recife, protegidos por lei, e abrir caminhos 
para a discussão acerca de sua conservação. Apesar da dificuldade em respond-
er satisfatoriamente aos desafios impostos por suas especificidades, os proces-
sos de projetar e de construir edifícios modernos ainda estão vivos na memória, 
oferecendo um potencial para entendê-los de uma maneira muitas vezes superior 
àqueles empregados na arquitetura tradicional (Lira, 2015). As soluções mais ad-
equadas para seus restauros, com vistas à sua significância, integridade e auten-
ticidade, serão realizadas posteriormente no desenvolvimento da pesquisa, já em 
curso, pelas mesmas autoras.

Considerações finais
Muitos exemplares de residências modernas já desapareceram em Recife, foram 
eles descaracterizados ou demolidos. Para modificar essa realidade, é extrema-
mente importante o envolvimento da sociedade no processo da conservação da 
arquitetura moderna, já que muitas vezes ela não identifica valores nos bens ori-
undos desse período. 

Sentimentos de aceitação e rejeição se alternam diante da preservação de exem-
plares da arquitetura moderna. A educação patrimonial ainda é um método eficaz 
de envolver outros atores sociais na informação da relevância desse período da 
arquitetura para a construção do patrimônio cultural do século XX. 

Esse período foi uma página da história que deve ser entendida como herança de 
um povo e que não pode ser esquecida. Como afirma Silva (2012), “desconhece-se 
que a arquitetura moderna representa um momento histórico, um modo de fazer, 
não apenas um estilo, mas um método. É reflexo de uma sociedade, de um padrão 
cultural, econômico, intelectual”. 

A sociedade tem seu papel primordial, pois é ela quem vai atribuir os valores ao 
bem, seja através de grupos ou instituições, interação dos indivíduos e/ou movi-
mentos sociais.  Com isso, se torna imprescindível que os cidadãos se reconectem 
à cidade como um espaço a ser vivido.  Essa conexão foi perdida com o tempo, 
devido a uma série de influências, mas necessária para que seja aguçado o sen-
timento de pertencimento e, com isso, haja mais valorização do patrimônio re-
cifense.

O poder público, por sua vez, também deve cumprir suas funções, de proteger 
os bens por intermédio da aplicação de legislação específica e que faça valer esse 
instrumento legal, diminuindo a vulnerabilidade existente no patrimônio. Além 
da inspeção e vistoria dos bens, concessão de contrapartidas ao proprietário e a 
promoção da educação patrimonial já explicitado anteriormente.
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No campo da conservação, a teoria do restauro traz o lastro teórico e metodológi-
co fundamental para a ação projetual dos imóveis preservados. O desafio é re-
batê-lo em soluções projetuais comprometidas com os valores atribuídos ao bem 
e com manutenção da autenticidade de sua matéria e de seu espírito.
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RESUMO
O presente trabalho se constrói a partir do estudo comparativo entre as formações 
urbanas de São Paulo e do Rio de Janeiro segundo seus processos de industrialização, 
tendo como enfoque seus desdobramentos culturais e seu papel identidário para 
determinadas comunidades e/ou grupos sociais. A comunicação também pontua 
problemáticas presentes no processo de identificação e preservação do patrimônio 
industrial, permeando entre os contextos paulistano e carioca. 

Para tal, tem-se como objetivo discutir a espacialização da cultura operária no 
contexto urbano do século XX, e sua consolidação como patrimônio cultural 
industrial, tendo como ponto de partida a formação identitária de bairros através 
de referências espaciais afetivas, que vão desde estações ferroviárias até teatros, 
comércios locais tradicionais, culinária, times de futebol e pessoas presentes na 
memória coletiva, abrindo um leque de possibilidades para a atribuição de valores 
culturais por diferentes indivíduos e/ou grupos envolvidos. O estudo comparado, 
nesse contexto, permite identificar um Rio de Janeiro que destoa da paisagem 
paulistana expressivamente industrial, um Rio onde o patrimônio da industrialização 
se mostra pouco notado enquanto manifestação cultural, em um quadro geral que, 
por sua vez, tem sido reafirmado por noções de arte e de cultura que se limitam a 
expressões extraordinárias – obras monumentais, artistas famosos e estrangeiros, 
dentre outros casos. Aliada a isso, temos, no caso do Rio de Janeiro, uma ocupação 
industrial predominantemente periférica, esquecida quando contraposta à chamada 
Cidade Maravilhosa, imagem construída ao longo do século XX e estimulada 
pelo turismo. Nesse sentido, olhar para o patrimônio decorrente do processo de 
industrialização é se atentar para a produção cultural e espacial advinda da vivência 
operária que ainda hoje se vê marginalizada e para um campo de estudo incipiente, 
o do patrimônio industrial.        
   

Palavras-chave: arquitetura industrial, bairros industriais, memória operária.
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1.  Introdução
O patrimônio industrial, conceito recentemente inserido no campo da Restau-
ração, começou a ser estudado mais intensamente a partir da década de 1960 e 
de modo quase paralelo às questões de preservação colocadas em pauta nesse 
período. A identificação de espaços e objetos, bem como de processos e técnicas 
referentes à industrialização, foi suscitada pela ameaça de desaparecimento de 
tais registros, que só poderiam ser efetivamente protegidos a partir do reconhec-
imento de seus valores, fossem eles técnicos, artísticos, documentais ou memori-
ais (KÜHL, 2008, p. 47). 

Nesse contexto, compreender o que hoje se entende como patrimônio industri-
al exige um estudo mais aprofundado da industrialização enquanto fenômeno 
econômico e, sobretudo, urbano, tendo como ponto de partida o exemplo in-
glês. De modo geral, a década de 1780 foi marcada, na Inglaterra, pela chama-
da Revolução Industrial, e, na França, pela insatisfação com o regime político e 
pelos problemas sociais e econômicos, que culminariam na Revolução Francesa, 
em 1789.  Essa dupla revolução indica o triunfo do capitalismo liberal burguês 
com notáveis consequências para o mundo, que se veria dominado pelos regimes 
ocidentais – especialmente o inglês e o francês – desenvolvidos a partir de então 
(HOBSBAWN, 1981, p. 7). Longe da tentativa de esmiuçar tal processo, para o pre-
sente estudo se faz necessário situar o impacto dessas transformações no espaço 
urbano, bem como da mudança conceitual que a arquitetura teve quando inserida 
na lógica de mercado liberal, mostrando como a nova ordem de domínio político 
e territorial seria, posteriormente, determinante para configurar a ocupação da 
cidade de São Paulo e da capital do Império, a cidade do Rio de Janeiro.

No primeiro caso, além de sua história e arquitetura, o próprio caráter metropol-
itano que  São Paulo adquiriu no século XX, e que permanece singular na história 
da urbanização brasileira, está profundamente vinculado à industrialização e à 
influência dessa Europa liberal, seja pelo domínio inglês adquirido a partir da Co-
roa Portuguesa no período colonial, seja pela presença do imigrante já no início 

da república, tendo sido especialmente simbólica nesse processo a instalação das 
primeiras Estradas de Ferro.

Por outro lado, a função administrativa exercida pelo Rio de Janeiro como sede da 
Colônia e, posteriormente, do Império, que estimularia sua constante atividade 
portuária, bem como a presença estrangeira e a influência de alguns de seus habi-
tantes notórios na urbanização e gestão da cidade, colocaria o Rio de Janeiro como 
um potencial polo industrial, que se veria de tempos em tempos freado por uma 
elite agroexportadora (CARONE, 1978, p. 20).

Como estudo de caso, a comparação entre as duas cidades durante sua formação 
industrial no final do século XIX e através de sua paisagem urbana atual, traz à 
tona lógicas distintas de desenvolvimento industrial no espaço urbano: em São 
Paulo, por exemplo, a presença da indústria se justifica especialmente pela sua 
função como entreposto comercial e sua pouca atividade agrícola, atuando, dessa 
forma, como indutor do processo de urbanização da capital paulista. Já no caso 
do Rio de Janeiro, a lógica de ocupação industrial se mostra diferente: o predomí-
nio inicial de indústrias em localidades distantes do centro e sem uma vinculação 
imediata aos meios de transportes que emergiam – priorizando, por outro lado, 
variáveis como a presença de cursos d’água para o fornecimento de energia –; o 
estímulo à uma indústria que tivesse como função principal servir à agricultura 
(CARONE, 1978, p. 24); os impactos diretos das medidas imperiais como a “Lei dos 
Entraves”, que tornava burocrática a criação de sociedades anônimas (LEVY, 1994, 
p. 71), etc., evidenciam uma industrialização mais reticente à lógica liberal que 
então predominava em espaços urbanos industriais, como era o caso de Londres. 

Ao mesmo tempo, cabe lembrar, como destaca Levy, que, ainda que tal com-
paração e mesmo a leitura comum do Rio de Janeiro como Cidade Monumental 
possam erroneamente esboçar uma cidade com pouca presença industrial, até 
a década de 1930 a região mostrou “inquestionável liderança” industrial (LEVY, 
1994, p.28). Sem a intenção de medir forças e influências entre os dois casos espe-
cíficos, é necessário, no entanto, atentar para a costumeira generalização dos es-
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tudos a partir do exemplo paulista, como já destaca Levy em 1994, mostrando-se 
necessário se desdobrar sobre as particularidades do cenário carioca. Em uma 
primeira aproximação nesse sentido, é possível notar que, bem como São Paulo, 
que tem uma paisagem urbana marcada pela presença da cultura operária, o Rio 
de Janeiro apresenta identidades locais associadas à ocupação industrial, ainda 
que esta tenha sido historicamente marginalizada.

2.  A Cidade Industrial
De modo geral, as consequências da Revolução Industrial na Inglaterra sobre o 
ambiente construído tiveram origem em mudanças sociais profundas: a migração 
de camponeses para locais próximos às indústrias, onde havia demanda de tra-
balho, aliada à diminuição da mortalidade, ao aumento da porcentagem da popu-
lação jovem e da expectativa de vida, ocasionaram a redistribuição de habitantes 
no território e o aumento da população urbana. Esse processo foi estimulado tam-
bém pelo desenvolvimento dos meios de comunicação territorial (estradas de fer-
ro, navios, canais de navegação, etc.), que aumentaram a mobilidade entre regiões 
distantes entre si e facilitaram o transporte de mercadorias e mão de obra. A pro-
dução da agricultura e das indústrias também aumentou, assim como a oferta de 
serviços na cidade. Essas transformações aconteceram de modo acelerado, e não 
se sabia ao certo os rumos que tomariam (BENEVOLO, 2011, p. 551-552). É nesse 
contexto que a arquitetura passa a ser interpretada também como um produto, 
segundo a lógica econômica que emerge, e a partir daí suscita questões referentes 
ao seu acelerado desaparecimento e à sua possível preservação, estimulando o 
debate acerca do tema.

Assim, em um momento em que as inclinações políticas da época questionavam 
as formas tradicionais de organização pública, novos métodos foram propostos 
para adaptar a cidade às demandas que surgiam. Ruas mais largas, casas maiores 
e em maior quantidade, dentre outros aspectos, eram fundamentais para um fun-
cionamento urbano eficiente. Ao mesmo tempo, a cidade antiga, vista por alguns 
como um empecilho para o desenvolvimento, sofreu significativas alterações: 

além das demolições, alguns de seus edifícios monumentais passaram a ser aban-
donados em consequência das revoluções sociais, e transformados em moradias 
precárias; casas já existentes também abrigavam cada vez mais pessoas, geral-
mente recém-imigrados (BENEVOLO, 2011, p. 565). A rapidez desse crescimento, 
no entanto, geraria uma expansão da cidade, comumente conhecida como “ci-
dade nova”, que não seria contida por modelos utópicos, e uma periferia se for-
maria desordenadamente.

Esse ambiente urbano “desordenado” (BENEVOLO, 2011, p. 567), consolidado 
pela cidade industrial, originaria algumas manifestações de estudiosos, definindo, 
por exemplo, os campos da Restauração e do Urbanismo. A cidade de São Paulo, 
nesse contexto, com sua crescente população de imigrantes concentrada ao longo 
da orla ferroviária, continuaria sendo transformada segundo a lógica do espaço 
enquanto mercadoria, a partir de iniciativas nem sempre complementares, evi-
denciando conflitos de interesses e trazendo à tona novos processos socioespa-
ciais, como a verticalização, a multicentralidade, a periferização e a gentrificação. 
No caso do Rio de Janeiro, nota-se o papel indutor da industrialização a partir da 
Primeira Guerra Mundial (ABREU, 2006, p. 79), ainda que a cidade tenha se consol-
idado industrialmente já no final do século XIX, quando o surto industrial de 1880 
“fez com que o Rio de Janeiro saltasse para a posição de primeiro centro industrial 
do Brasil, só perdendo esta posição para São Paulo na década de 1920” (OLIVEIRA, 
2006).

Além disso, as influências da Revolução Industrial na apreensão do espaço não se 
limitam ao crescimento demográfico, à concentração urbana ou ao avanço tec-
nológico, mas se estendem ao modo prático e funcional de compreender o espaço 
segundo uma ideologia liberal. É por isso que, nas últimas décadas, temas como a 
especulação imobiliária, a segregação espacial ou mesmo a espetacularização do 
patrimônio, assim como práticas denominadas como revitalização, recuperação, 
reúso, reutilização, reabilitação, etc. (RUFINONI, 2013, p. 203) com objetivos priori-
tariamente econômicos, tem sido tão frequentes. Nesse contexto, o caráter políti-
co do campo do patrimônio cultural, como defende Meneses (2009, p. 38), reside 
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na existência de conflitos na valoração dos bens culturais pelos diferentes sujeitos 
envolvidos, o que exige, por sua vez, uma gestão compartilhada da cidade para 
garantir direitos e acesso à cultura, segundo uma cidadania democrática.

3.   Questões teóricas acerca do tema
O debate acerca deste tema, que se iniciara de modo pontual no final do sécu-
lo XVIII, ganhou força na Inglaterra na década de 1950, momento em que a ex-
pressão “arqueologia industrial” aparece inserida para denominar o processo de 
registro e estudo de elementos materiais resultantes da industrialização de modo 
amplo ou, para alguns, da Revolução Industrial. A preocupação teve origens nas 
sucessivas demolições de edifícios simbólicos não só por suas características ar-
quitetônicas, mas também pelo valor afetivo que lhes era conferido pela popu-
lação, seja pelo marco que representavam na paisagem, seja pela memória de 
seus antigos operários e/ou usuários. A partir, então, de casos específicos de ed-
ifícios ou mesmo bairros ameaçados, o conceito de arqueologia industrial, bem 
como os de arquitetura industrial e de patrimônio industrial, foi moldado ao longo 
das décadas seguintes em diversos países, de modo atrelado à arquitetura fer-
roviária e/ou pré-fabricada (KUHL, 2008, p. 39). Isso porque o processo de indus-
trialização está intimamente ligado à instalação da ferrovia: ela surge como meio 
de transporte de matéria-prima, mercadorias e operários e, ao mesmo tempo, 
sua presença estimula a ocupação de seu entorno; dessa forma, é compreendida 
também como um elemento do processo de industrialização. À arquitetura fer-
roviária, somam-se também outras tipologias, tais como vilas operárias, edifícios 
públicos, religiosos, para servir à população de operários e suas famílias. Além dis-
so, os elementos pré-moldados refletem uma nova lógica de produção, pautada 
na rapidez de execução.

Com o aprofundamento do debate, então, a arqueologia industrial passa a abar-
car o estudo dos elementos constituintes desse processo, visto como um sistema 
integrado que se manifesta através da economia, da arquitetura, da ocupação ter-
ritorial, da organização social, da tecnologia, de costumes, etc. de modo singular. 

Essa arqueologia não visaria necessariamente à identificação de bens culturais 
a serem preservados nem se limitaria aos resíduos materiais ainda existentes. 
Nesse contexto, arqueologia, arquitetura e patrimônio industriais se diferem pela 
maneira que abordam o mesmo assunto: a arquitetura, por exemplo, ainda que 
leve em consideração as diversas formas com que a industrialização se manifesta, 
volta-se sempre aos seus edifícios e ao modo como configuram o espaço urbano; 
o patrimônio, por sua vez, identifica valores culturais muitas vezes associados ma-
terialmente a construções, maquinários, ferramentas, dentre outros casos, e, em 
essência, busca sua preservação e valorização (KUHL, 2008, p. 45). Isso, na prática, 
nos ajuda a entender por que alguns exemplares da arquitetura industrial apre-
sentam interesse de preservação e outros não.

Tais diferenças conceituais, que muitas vezes passam despercebidas, mostram 
um campo de estudo complexo que pode ser apreendido de modos distintos, 
complementares ou que trazem à tona conflitos de ideias e interesses. É impor-
tante alertar que essa complementaridade não se dá sempre no mesmo campo 
disciplinar, como mostram as teorias de restauro, marcadas, muitas vezes, por 
posicionamentos opostos que coexistem. Da mesma forma, diferentes campos 
disciplinares não são antagônicos nem resultam obrigatoriamente em um em-
bate indissolúvel, como mostram as recentes teorias sobre o restauro urbano, nas 
quais a restauração e o urbanismo – que historicamente seguiram caminhos com 
pouco diálogo – parecem se auxiliar. Além disso, por mais sutis que tais diferenças 
pareçam, entender sua existência é também entender o processo de reconheci-
mento dos valores do patrimônio: só a partir de um processo de estudo e de dif-
erenciação é possível exercer a função seletiva, própria do patrimônio, de modo 
consciente, evitando preferências pessoais ou aleatoriedades (KÜHL, 2008, p. 46).

É essencial destacar, ainda, que a atenção que o patrimônio industrial recebe a 
partir dos anos 1950 se desdobra em estudos quase paralelos às discussões teóri-
cas acerca da preservação patrimonial desse momento, das quais resultariam a 
Carta de Veneza, em 1964. Por outro lado, o processo de conceituação do patrimô-
nio industrial é beneficiado por essas discussões, na medida em que o próprio 
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conceito de patrimônio cultural amplia-se, permitindo abarcar obras modestas e 
sítios urbanos ou rurais que tenham adquirido significação cultural ao longo do 
tempo; além disso, o caráter urbano do patrimônio é cada vez mais colocado em 
pauta pelas discussões sobre paisagem urbana e pelas novas teorias urbanísti-
cas, que passam a se distanciar da metodologia essencialmente funcionalista até 
então propagada e buscam enxergar a cidade como um sistema complexo a ser 
compreendido em suas especificidades econômicas, sociais, culturais, espaciais, 
etc. (RUFINONI, 2013, p. 159).

No reconhecimento do patrimônio industrial, deve-se atentar, ainda, para a neces-
sidade de se rever as premissas do patrimônio cultural em seu sentido abrangen-
te, especialmente no que diz respeito aos valores a ele atribuídos e os sujeitos 
atribuidores (MENESES, 2009, p. 27). Assim, como disserta Meneses, problemas 
conceituais – como a priorização de características arquitetônicas no processo de 
inventário, que coloca o técnico como o único atribuidor de valor, por exemp-
lo – devem ser superados para que a identificação e preservação do patrimônio 
possam apreender de modo democrático os diferentes valores e sujeitos coexis-
tentes: o valor cognitivo, aquele conferido a partir de um conhecimento, da ciên-
cia, etc., através do qual o bem pode ser tratado como documento; o valor formal, 
concedido esteticamente pela percepção do sujeito, do “eu”; o valor afetivo, vincu-
lado à memória; o valor pragmático, que é um valor de uso percebido como qual-
idade do bem; e o valor ético, associado às interações sociais, ao direito à cultura 
e à diferença.

4.  A industrialização na cidade de São Paulo
A localização de São Paulo – em ponto estratégico da ocupação indígena e próximo 
ao local de melhor transposição da Serra do Mar – seria crucial para estabelecer 
a cidade como um polo político-econômico, ou, como a vasta literatura especial-
izada gosta de intitulá-la, um “entreposto comercial” na rota cafeeira do interior 
até o porto de Santos, mesmo não tendo sido uma cidade produtora de café. Essa 
função peculiar que São Paulo toma para si, e que a coloca como ponto de encon-

tro em meio aos eixos de circulação agrícola, impulsiona seu desenvolvimento 
urbano no final do século XIX, através da instalação de estradas de ferro, da con-
stituição de novas grupos sociais que defendem ideologias econômicas liberais e 
de um mercado propício à circulação do capital excedente da produção agrícola.

Nos subúrbios da cidade, especialmente no sentido leste, passam a se instalar 
as primeiras indústrias paulistanas, constituindo bairros como o Brás, o Cambuci 
e a Mooca, de modo aliado ao processo de abolição da escravidão no Brasil, es-
tabelecendo um modo de ocupação divergente do que se via a oeste, onde de-
spontavam os palacetes da aristocracia que se instalaria nos Campos Elíseos, os 
Champs Elisées paulistas, e subiria o espigão central da cidade, em 1891, com a 
inauguração da Avenida Paulista, eixo de expansão do centro novo. À oeste, so-
mente as regiões de várzea, com a construção da Estrada de Ferro Sorocabana, 
seriam ocupadas por instalações fabris, a partir das quais se desenvolvem bairros 
como a Lapa e a Água Branca.

De um lado, a “cidade nova” cresce segundo modelos europeus – o modelo hauss-
maniano de Paris, por exemplo, com avenidas largas e geometricamente traçadas, 
fazendo presentes também exemplares do neoclássico, do eclético e do art déco – 
e uma política higienista passa a determinar, através do Código Sanitário de 1894, 
normas de higiene e segurança, alegando um respaldo científico, e ordenando o 
território segundo a nova realidade: uma São Paulo com taxas extraordinárias de 
crescimento demográfico que não sabe ao certo como conter os efeitos da cidade 
industrial. De outro, com a inauguração da São Paulo Railway, em 1867, e com a 
chegada massiva de imigrantes a partir da década de 1880, a região da várzea do 
Tamanduateí e a extensão a leste da Sorocabana se vê ocupada por fábricas, vilas 
e residências operárias. Bairros como Brás, Mooca, Cambuci, Pari e Belém se con-
solidam, estabelecendo um eixo de expansão que culminaria em uma das regiões 
mais populosas da cidade atualmente.
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A formação identitária da Mooca
Tomando a Mooca como exemplo para as possibilidades de formação cultural em 
um bairro operário, pode-se dizer que a identidade do mooquense se encontra 
nos pequenos costumes da vida urbana do bairro, alguns presentes apenas nas 
lembranças dos moradores mais antigos: está no futebol mirim dos antigos camp-
inhos de várzea, nos bailinhos de carnaval, nos cannolis do Seu Antônio da Rua 
Javari, nos jogos do Juventus, nos ainda presentes entregadores de pão, na tradi-
cional festa da Rua San Gennaro, nos pequenos estabelecimentos familiares – fil-
hos e netos de marceneiros, alfaiates, sapateiros não são raros na região. O moo-
quense não precisa conhecer a história da cidade de São Paulo nem reconhecer 
qualidades técnicas e construtivas na arquitetura de seu bairro para identificá-lo 
como seu lar. E é ele, afinal, que atribui os novos sentidos que o espaço, em con-
stante mudança, adquire com o tempo, dando continuidade a algumas tradições, 
ressignificando outras, e também permeando aspectos culturais que consolidam 
as relações cotidianas e a memória afetiva no convívio social: o futebol, a culinária, 
a religião e os espaços de uso comum. O conjunto urbano, que hoje se apresenta 
heterogêneo, mas que ainda traz identificáveis alguns exemplares de estabeleci-
mentos e moradias tradicionais do bairro que independem da proteção municipal 
para o reconhecimento de seus valores pelos moradores, se mantém presente 
através da manutenção de cotidianidades como as citadas acima, bem como das 
relações de vizinhança ainda preservadas.    

A noção de pertencimento observada nos moradores transparece no orgulho em 
se reconhecer como morador da Mooca, em ter em seu vocabulário expressões 
italianas e o sotaque muitas vezes identificado como característico dos paulista-
nos, chegando em símbolos de adoração quase patriótica - o bairro tem bandeira 
e hino, e alguns moradores comparam em tom de brincadeira o bairro a uma 
nação. Esse discurso com certa competitividade parece ter sido estimulado pela 
rivalidade no futebol de várzea presente nas disputas entre os times amadores de 
bairro e de operários de indústrias da região, que se reuniam no campo dos bois - 
conjunto formado por três campos localizados entre as ruas Itaqueri, Cassandoca 

e Fernando Falcão -, no campo do hipódromo, nos campos da bica e no campinho 
da favela, locais de convívio forjados no território e, hoje, já inexistentes. O Juven-
tus, clube tradicional do bairro, tem sua origem nos campos de várzea: foi funda-
do em 1924 a partir da fusão de dois clubes formados por operários do Cotonifício 
Crespi.

A arquitetura industrial paulistana e a especulação 
imobiliária
A transformação é intrínseca à metrópole, e com a cidade de São Paulo não se-
ria diferente. Da São Paulo colonial, restam poucos exemplares arquitetônicos, 
ainda que o tecido urbano do centro histórico, em meio às mudanças comuns à 
passagem do tempo, carregue alguns traços essenciais da Vila de São Paulo de 
Piratininga ou da cidade já no início do século XIX. Da São Paulo industrial, estimu-
lada pela produção cafeeira do interior paulista, e construída por uma população 
marcada pela presença do imigrante, ainda é possível encontrar seus traços na 
paisagem urbana durante uma caminhada pelos bairros da orla ferroviária, nos 
quais o cotidiano se mostra ainda carregado de tradições familiares e relações de 
vizinhança. Toledo (1981, p. 141) identificou três cidades distintas entre as meta-
des dos séculos XIX e XX: a São Paulo de barro, com suas construções em taipa 
e suas extensas chácaras; a metrópole do café, que combinava o ecletismo ar-
quitetônico dos palacetes da elite com os bairros operários que se formavam ao 
longo da ferrovia; e, por fim, uma São Paulo verticalizada que se (re)construía sob 
a forma de grandes empreendimentos imobiliários que abusavam do potencial 
construtivo dos terrenos. Essa reconstrução ainda acontece, e isso se deve, em 
grande parte, à localização privilegiada das construções mais antigas da cidade, 
próximas ao centro e atendidas por uma infraestrutura já consolidada. 

Seguindo o rotineiro refazimento paulistano, bairros como a Mooca, Pari, Lapa, 
Brás, Belém, etc., cujo desenvolvimento urbano esteve pautado no setor se-
cundário – em função do qual se estabeleceram novas moradias, comércios lo-
cais e serviços –, têm sido vistos sob novas perspectivas pelos gestores urbanos, 
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pelos restauradores e pela iniciativa privada. Do ponto de vista da preservação 
cultural, são representativos do processo de industrialização da cidade, não só 
pela arquitetura tipicamente industrial aí estabelecida – desde complexos fabris 
até pequenas vilas ou residências operárias –, mas também pela memória coletiva 
construída pela sua população. 

É nesse contexto que o estabelecimento de Operações Urbanas Consorciadas como 
a OUC Lapa-Brás e a OUC Mooca-Vila Carioca são tomadas como uma ameaça para 
a preservação do patrimônio industrial, já em acelerado desaparecimento. A partir 
dos exemplos que se consolidaram desde a aprovação das operações urbanas até 
hoje, pode-se observar a espacialização dos interesses de grupos dominantes em 
detrimento de um bem-estar comum: é o caso da Operação Água Espraiada, com 
seus 50 mil desabrigados, e da Operação Faria Lima, com suas desapropriações 
e demolições que, além de alterarem significativamente a paisagem de bairros 
como Pinheiros e Vila Olímpia, tornaram inviável a manutenção da população de 
renda mais baixa na região (FIX, 2003). A cidade, nesse contexto, é palco de confli-
tos de diversas origens, tais como a expulsão da população residente tradicional, o 
enobrecimento dos bairros com a consequente substituição dos comércios locais 
por empresas multinacionais, além do desaparecimento contínuo do patrimônio 
histórico da cidade em prol desses novos empreendimentos.

Dessa forma, a região que por mais de um século teve sua vida impulsionada 
pela atividade industrial, hoje passa por um processo de reestruturação, que 
começou sem planejamento, e que se manifestou através de obras pontuais de 
condomínios, aproveitando-se dos grandes lotes abandonados ou unificando 
lotes pequenos, muitas vezes demolindo edifícios representativos do patrimônio 
urbano do bairro.

5.   A industrialização na cidade do Rio de Janeiro
O início do processo de industrialização na cidade remonta à década de 1850, 
quando as primeiras indústrias fluminenses se instalaram de modo pontual em 

locais distantes do núcleo imperial, nos arredores das serras (OLIVEIRA, 2006), 
despontando no final do século XIX de forma mais expressiva na Baixada Flumi-
nense. De modo geral, o primeiro surto industrial da cidade se deu na década de 
1880, o que “fez com que o Rio de Janeiro saltasse para a posição de primeiro cen-
tro industrial do Brasil, e só perdendo esta posição na década de 1920” (OLIVEIRA, 
2006). O padrão de ocupação, a partir desse momento, assim como aconteceu 
em São Paulo, passa a exigir nossos parâmetros efetivamente urbanos, em uma 
cidade que, no entanto, ainda se veria marcada pelas lógicas espaciais do perío-
do colonial. Dentre as primeiras indústrias desse primeiro período, destacam-se: 
Santo Aleixo (1849), Brasil Industrial (1872), A Petropolitana (1874), São Pedro de 
Alcântara (1874), Pau Grande (1878), dentre outras. Na região central, somente as 
fábricas de São Lázaro (1877), Santa Rita (1877) e Rink (1879); já os estabelecimen-
tos industriais do centro voltavam-se para o setor artesanal, não sendo o lugar da 
“moderna industria têxtil” (OLIVEIRA, 2006).

Nesse período de transição econômica e urbana, assim como já notado em outros 
núcleos industriais, as transformações – crescimento da população, chegada da 
energia elétrica, a implantação de linhas de bondes e trens, etc. – estimularam a 
tomada de medidas para controle do “caos urbano”, que se concretizam através 
da intervenção massiva de Pereira Passos no início do século XX (ABREU, 2006, p. 
59).

Cabe ressaltar ainda a criação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, 
em 1827, como um marco que impulsionou uma ideologia que defendia o desen-
volvimento industrial, ainda que sua atuação especialmente no século XIX tenha 
se voltado de modo mais incisivo ao apoio à atividade agrícola (CARONE, 1978, 
p.24). De fato, como destaca Carone, nesse momento o movimento em prol da 
indústria, que se efetivava através da disseminação de informações – a Sociedade, 
por exemplo, manteve publicações de sua revista O Auxiliador da Indústria Nacion-
al, entre 1833 e 1892, além de oferecer visitação a maquinários que serviriam de 
modelos mecânicos, etc. –, ainda esbarrava em um conceito arcaico de indústria, 
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entendida como uma atividade complementar que oferecia instrumentos técnicos 
para lavrar a terra (CARONE, 1978, p. 25).

Em relação à mobilidade territorial, a ferrovia não induziu inicialmente a expansão, 
tendo-se mantido os meios de transportes comuns ao escoamento das lavouras 
– trilhas de mulas com conexão a pequenos portos fluviais. Somente a partir da 
década de 1880 a localização passa a ser próxima do centro do Rio. Ainda as-
sim, algumas indústrias se instalariam em locais mais distantes, como é o caso da 
Companhia Progresso Industrial do Brasil, que se instala na zona rural em 1889 
e se mostra fundamental para a formação urbana de Bangu (OLIVEIRA, 2006). A 
partir de então, é possível notar a presença industrial de pequeno e médio porte 
em bairros já ocupados por chácaras, residências da Corte, etc., como foram os 
casos de Vila Isabel, São Cristovão e Jardim Botânico. Os dois primeiros ainda hoje 
mostram em sua paisagem o protagonismo que a rotina operária adquiriu em sua 
formação identitária. O bairro de Vila Isabel, por exemplo, loteado através de um 
projeto encomendado pelo Barão de Drummond, a partir da década de 1880 se 
veria consolidado através de indústrias como a Companhia de Fiação e Tecidos 
Confiança Industrial, a Fábrica de São Russo, a Fábrica de Sabonetes Santelmo, 
dentre outras e veria a presença industrial eternizada nas canções de Noel Rosa 
(STANCHI, 2008, p. 107).

Já no século XX, o que se vê, como explicita Maurício de A. Abreu, é uma expansão 
da “periferia imediata” carioca, tendo a industrialização e as ferrovias como indu-
toras de bairros como Irajá e Inhaúma – que apresentaram no período entre 1906 
e 1920 um incremento populacional de, respectivamente, 263% e 92% (ABREU, 
2006, p. 80) –, Madureira, Méier, Penha, dentre outros. Cabe aqui ressaltar que a 
leitura de uma industrialização tardia que remonta ao período da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) não se mostra compatível com a bibliografia existente sobre 
a formação industrial do Rio de Janeiro, que evidencia uma cidade que passa a se 
estruturar já na metade do século XIX em prol da produção industrial. Como de-
staca Abreu, na década de 1910, o Rio de Janeiro era “o maior centro industrial do 
país, com uma produção industrial duas vezes maior que a de São Paulo” (ABREU, 

2006, p. 80). Ainda assim, tal período se mostra simbólico para a construção do 
patrimônio industrial carioca porque é quando efetivamente o processo de ex-
pansão da cidade se vincula de modo expressivo ao processo de industrialização, 
unindo a Baixada Fluminense e o centro consolidado do Rio através de uma faixa 
intermediária de núcleos operários, e configurando o território da atual Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro.

6.   Considerações finais: o patrimônio industrial na 
identidade da cidade
Os exemplos analisados permitem esboçar dois processos de formação urbana 
pautados na industrialização que evidenciam algumas das problemáticas atuais 
da preservação do patrimônio industrial.

Cabe destacar, nesse contexto, o entendimento do papel da industrialização como 
um vetor de manifestação cultural devido: a sua capacidade de organizar espacial-
mente grupos distintos; desenvolver novos modos de morar, trabalhar, se divertir, 
circular, etc. potencializados pelo cotidiano; estimular a criação de laços afetivos 
entre pessoas e espaços, etc. Dessa maneira, o patrimônio industrial da cidade se 
relaciona diretamente com os novos parâmetros aos quais o patrimônio cultur-
al se vê vinculado, segundo os diferentes valores atribuídos e atores envolvidos 
nesse processo. 

No caso de São Paulo, o que se observa é um movimento crescente em busca do 
reconhecimento dessa identidade industrial como forma de resistência urbana 
– como acontece, por exemplo, através do Movimento pela Antiga Fábrica de Pe-
rus, que reúne diferentes grupos locais em prol do reconhecimento da paisagem 
cultural e urbana do bairro e sua consequente preservação; da mesma forma, os 
recentes estudos e tombamentos de complexos industriais pelo órgão de preser-
vação municipal (DPH/CONPRESP) indicam um crescente interesse pelo tema e, ao 
mesmo tempo, alerta para seu rápido desaparecimento na paisagem da cidade, 
que tem como atores principais o mercado imobiliário e mesmo as políticas públi-
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cas de desenvolvimento urbano, que se interessam especialmente pelas grandes 
glebas resultantes do processo industrial (RUFINONI, 2013, p. 203).

O exemplo carioca, por sua vez, traz à tona outro processo de compreensão do 
patrimônio industrial, que evidencia a dicotomia núcleo-periferia (ABREU, 2006, p. 
75) e a costumeira concentração de recursos públicos na zona sul da cidade desde 
o século XIX, onde se instalaram as classes mais abastadas. No que diz respeito 
ao patrimônio industrial, essa lógica se traduz no não-reconhecimento da indus-
trialização como um fator importante na constituição identitária da cidade, aliado 
a uma construção da imagem da Cidade Maravilhosa vinculada às paisagens natu-
rais e a grandes obras de infraestrutura. Tal raciocínio estimulou, por exemplo, 
demolições massivas no Catumbi na década de 1960, um bairro marcadamente 
operário que se viu devastado por obras viárias (SANTOS, 1985, p. 21) e, mais re-
centemente, o projeto Porto Maravilha.
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RESUMO
O presente artigo tem como objeto de estudo a análise arquitetônica e urbanística 
das dinâmicas de apropriação e conservação urbana que ocorrem no sistema de 
espaços livres (SELs) do centro de Campina Grande, cidade localizada no interior do 
Agreste Paraibano. Os espaços livres presentes na cidade inicialmente datam das 
décadas de 30 e 40, resultado das primeiras reformas urbanas que aconteceram 
em Campina Grande, configurando a unidade de paisagem I. A partir dos anos 70, 
foi prevista a unidade de paisagem II, pelo arquiteto campinense Renato Azevedo, 
através dos planos desenvolvimentistas nacionais, de forma a dar origem aos 
principais espaços livres hodiernos da cidade: o Parque Evaldo Cruz, a urbanização 
dos Coqueiros J. Rodrigues (atual Parque do Povo), a urbanização do Açude Velho, o 
Parque da Criança, a urbanização do pátio da Estação Velha e a criação do Calçadão 
Jimmy de Oliveira (popularmente conhecido como Calçadão da Rua Cardoso Vieira). 
A partir disso, pretende-se por meio de tal estudo, explorar a unidade de paisagem 
II do SEL em questão, visto que a mesma engloba os projetos urbanísticos de 
modernização da paisagem urbana da década de 70, momento em que o movimento 
moderno já estava consolidado no município. Como objetivo geral procura-se 
provocar uma reflexão acerca das atuais circunstâncias de conservação urbana 
dos elementos morfológicos mencionados. A pesquisa justifica-se pela urgência do 
resgate do patrimônio construído campinense, que necessita uma política pública 
preservacionista mais atuante para a conservação da memória coletiva urbana, 
intervindo de forma respeitosa em seu acervo. A investigação é coordenada pelo 
Grupo Arquitetura e Lugar (GPAL), vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e cadastrado no CNPq. 

Palavras chave: Sistema de Espaços Livres; Paisagem Urbana; Conservação Urbana
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo tem como objeto de estudo o sistema de espaços livres do cen-
tro da cidade de Campina Grande, situada no interior do Agreste Paraibano, nor-
deste brasileiro, e dinâmicas de apropriação e conservação urbana que ocorrem 
em tal recorte. Localizada a 555 metros acima do nível do mar, com clima tropical 
úmido, a cidade abriga uma população de aproximadamente 400.000 habitantes, 
sendo assim a segunda cidade mais populosa da Paraíba, ficando atrás apenas da 
capital do estado, João Pessoa.

Figura 01: Localização do Bairro Centro na cidade de Campina Grande, município paraibano do 

nordeste brasileiro.

Os espaços livres presentes na cidade inicialmente datam das décadas de 30 e 40, 
resultado das primeiras reformas urbanas que aconteceram em Campina Grande, 
configurando a unidade de paisagem I. A partir dos anos 70, foi prevista a unidade 
de paisagem II, sob a coordenação do arquiteto campinense Renato Azevedo. A 
partir do surgimento da mesma e através dos planos desenvolvimentistas nacio-
nais, foram originados os principais espaços livres hodiernos da cidade: o Parque 
Evaldo Cruz, a urbanização dos Coqueiros J. Rodrigues (atual Parque do Povo), a 
urbanização do Açude Velho, o Parque da Criança, a urbanização do pátio da Es-
tação Velha e a criação do Calçadão Jimmy de Oliveira (popularmente conhecido 
como Calçadão da Rua Cardoso Vieira). 

Como objetivo geral procura-se provocar uma reflexão acerca das atuais circun-
stâncias de conservação urbana dos elementos morfológicos mencionados. A par-
tir disso, pretende-se por meio de tal estudo, explorar a unidade de paisagem II 
do SEL em questão, visto que a mesma engloba os projetos urbanísticos de mod-
ernização da paisagem urbana da década de 70, momento em que o movimento 
moderno já estava consolidado no município. Ao mesmo passo, há uma preocu-
pação com o ineditismo e o descaso da sociedade perante a paisagem moderna e, 
especificamente por tal patrimônio material campinense, que acaba por perpas-
sar por descaracterização, degradação e até mesmo abandono.

Esse estudo é resultado de uma investigação realizada no grupo de pesquisa Ar-
quitetura e Lugar (GPAL) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), cadastrado no Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

A metodologia proposta para o andamento deste trabalho se baseia em SERRA 
(2006: p.70), que faz uso da teoria dos sistemas e processos, definindo sistemas 
como “um conjunto de objetos, entendido como uma totalidade de eventos, pes-
soas ou ideias que interagem uns com os outros” e processos como “o modo como 
se sucedem os estados diferentes do sistema no tempo” (p.72), sendo apropriada 
por abarcar diferentes condicionantes, como no caso o patrimônio, a cidade, a 
política, a sociedade, e entre outros, e nivelando-os no mesmo patamar de análise, 
possibilitando, assim, uma correlação entre estes fatores, a fim de se criar um 
diálogo que auxilia no entendimento e na discussão da temática de forma mais 
clara e precisa. 

Aplicando ao estudo de caso, a metodologia relaciona o sistema de espaços livres 
do centro da cidade de Campina Grande – PB, com os atores distintos que atuam 
diretamente e indiretamente na conservação deste acervo urbano. Fez-se, portan-
to, uma coleta de dados em fontes primárias, como arquivos públicos e privados; 
e em fontes secundárias, como bibliotecas e rede virtual.
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APORTE TEÓRICO
O espaço urbano, o palco de todas as relações urbanas, pode ser categorizado em 
espaços construídos e os espaços livres. Segundo Tângari e Silva (2010), os espaços 
livres no meio urbano são um conjunto de espaços não edificados, descobertos, 
inseridos na malha urbana de porte significativo no tecido da cidade; podendo ou 
não ser arborizados, com ou sem mobiliários e equipamentos urbanos, delimit-
ados por edificações ou por outros espaços livres. Com formas que resultam do 
acaso (resíduos de sistemas viários, desmembramentos de glebas urbanas), ou 
devidamente projetadas. Tendo a finalidade de circulação (ruas e calçadas) ou de 
permanências (praças, largos, jardins e parques).

Os espaços livres quando articulados, também, podem ser entendidos como uma 
unidade morfológica, constituindo o que poderíamos denominar sistema. Morin 
(2008, apud Queiroga 2014) propõe que o conceito de sistema exprime ao mesmo 
tempo unidade, multiplicidade, totalidade, diversidade, organização e complexi-
dade. Um sistema é um objeto complexo, suficientemente aberto, pois estabelece 
relações com outros sistemas, e suficientemente fechado, caso contrário não 
se constituiria como tal. Um sistema implica elementos inter-relacionáveis, tais 
relações constituem uma organização e uma estrutura relativamente estável que 
caracteriza o objeto complexo (o todo sistêmico). Um sistema é sempre um pro-
cesso, está sempre em movimento, diante da dinâmica de suas relações internas 
e externas.

Sendo assim, o sistema de espaços livres de uma cidade compreende todas as 
áreas não edificadas, vegetadas ou não, sob domínio público ou privado, exis-
tentes no ambiente urbano e à disposição de sua população para seu usufruto. 
São nelas onde as trocas interpessoais e encontros sociais acontecem, abrindo 
possibilidades para a vivência e apropriação do espaço (Silva, H. et al 2015). Leitão 
(2002) complementa, afirmando que é no espaço público onde se fortalecem as 
relações coletivas, que possibilitam as trocas fundamentais e o convívio com a 
diferença.

Por estar sempre em constante evolução, baseando-se em Macedo (1999), um 
sistema de espaços livres modifica constantemente a paisagem urbana de uma 
cidade. A paisagem urbana por sua vez pode ser considerada como um produto 
e como um sistema. Como um produto porque resulta de um processo social de 
ocupação e de gestão de determinado território. Como um sistema, na medida 
em que a partir de qualquer ação sobre ela impressa, com certeza haverá reação 
correspondente, que equivale ao surgimento de uma alteração morfológica par-
cial ou total.

No campo da arquitetura o conceito de paisagem ganha importância ao trabalhar 
a multiplicidade de sentidos e a imensa série de possibilidades que oferece à re-
flexão e à ação sobre o espaço. Ao levar o conceito para o meio urbano, onde o 
arquiteto e urbanista atua, Cullen (1983) declara: paisagem urbana é um conceito 
que manifesta a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranha-
do de edifícios, ruas e espaços que constituem o espaço urbano. 

O autor também afirma que a percepção da paisagem urbana pode ser adquirida 
por meio da visão serial, que acaba por evocar emoções no observador. Essas 
percepções sensoriais somadas aos comportamentos desenvolvidos por cada in-
divíduo na área estudada, permitem a formação de uma paisagem urbana pecu-
liar e repleta de historicidade.

A preservação da paisagem urbana é um dos maiores desafios das cidades con-
temporâneas. Desafio este, que nem sempre foi evidenciado, pois houve um lapso 
temporal de aproximadamente quatrocentos anos entre o surgimento da preser-
vação do monumento histórico para o surgimento da preservação urbana.  

Choay (2001) alega que até o século XIX a história da arquitetura ignora a cidade, 
onde as monografias tratam o espaço através dos seus monumentos; e os estu-
dos históricos se preocupam com a cidade do ponto de vista de suas instituições 
jurídicas, políticas e religiosas, de suas estruturas econômicas e sociais, o espaço 
é o grande ausente. Segundo a autora foi a partir da revolução industrial que a 
cidade material passou a ser objeto de conhecimento histórico. Uma vez que a 
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nova forma da cidade se contrasta em diferentes escalas com a chamada “cidade 
antiga”. Para a autora Patrimônio Histórico pode ser conceituado como:

“Patrimônio Histórico, por sua vez, designa um bem destinado ao 
usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, 
constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos 
que se congregam por seu passado comum (...) Em nossa sociedade 
errante, constantemente transformada pela mobilidade e ubiquidade de 
seu presente, “patrimônio histórico” tornou-se uma das palavras-chave 
da tribo midiática. Ela remete uma instituição e uma mentalidade.” 
(CHOAY, 2001, p.11)

O urbanismo progressista italiano dos anos 70, por sua vez, foi o primeiro a di-
fundir a ideia acerca da conservação urbana integrada que, no “Congresso sobre o 
Patrimônio Arquitetônico Europeu”, em 1975, tem seus princípios sistematizados 
e expressos na Declaração de Amsterdã, produto final do encontro. Definiu-se que 
o patrimônio arquitetônico extrapola o nível do edifício e passa a ser composto 
por todo tipo de conjunto urbano, envolvendo desde espaços livres até o patrimô-
nio moderno.

Seguindo o mesmo ritmo, diferentes cartas patrimoniais discorreram acerca da 
preservação do patrimônio urbano. A carta Patrimonial de Burra (1980), por ex-
emplo, designa “bem” como um local, edifício ou outra obra construída, ou um 
conjunto de edificações ou outras obras que possuam uma significação cultur-
al, compreendidos, em cada caso, o conteúdo e o entorno a que pertence. En-
tende-se que a significação cultural marca o valor estético, histórico, cientifico ou 
social dos bens. 

Sendo assim, o termo conservação é usado para indicar os cuidados a serem 
tomados para a preservação de tais características, seja por meio da manutenção 
(a proteção contínua do conteúdo e entorno de um bem), seja pela reparação que 
implica na restauração e na reconstrução do bem. Há também a conceituação da 
adaptação, que seria o agenciamento de um bem a uma nova destinação, sem a 

destruição de sua significação cultural; e o uso compatível, ideias difundidas na 
conservação urbana integrada. 

A carta de Washington (1986), por sua vez, diz que todas as cidades do mundo são 
as expressões materiais da diversidade das sociedades através da história e são 
todas, por essa razão, históricas. Onde a salvaguarda das cidades e bairros históri-
cos deve ser considerada no planejamento físico territorial e nos planos urbanos 
em todos os seus níveis.  Entre os valores a se preservar estão: a forma urbana 
definida pelo traçado e pelo parcelamento; as relações entre os diversos espaços 
urbanos; as relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem; 
as diversas vocações da cidade adquiridas ao longo da sua história.  

A conservação urbana integrada surge assim, como uma discussão mais contem-
porânea sobre o patrimônio histórico no meio urbano. ZANCHETI (2008) define o 
termo como: 

“Conservação integrada é uma um modo de abordar o planejamento e a 
gestão do patrimônio cultural urbano, segundo os seguintes princípios: 
O planejamento e a gestão de áreas urbanas de interesse patrimonial 
devem estar integradas nos processo mais gerais de planejamento 
e gestão das cidades e dos territórios, dentro de uma visão 
multidimensional integrada (econômica, política, cultural, ambiental 
e físico-espacial); A CI deve ser a estratégia de planejamento e gestão 
utilizada em áreas urbanas consolidadas que sejam reconhecidas 
como de interesse patrimonial cultural, isto é, nessas áreas o processo 
de desenvolvimento privilegiará a conservação do patrimônio 
cultural, relativamente ao processo de transformação urbana; Na CI, 
conservação é entendida como uma forma especial do processo de 
transformação urbana que procura manter no tempo (inter-gerações) 
a integridade e a autenticidade do patrimônio cultural; A conservação 
integrada deve buscar o desenvolvimento sustentável, inserindo a 
conservação do patrimônio-cultural urbano, como um ativo que agrega 
valor em todas as dimensões do desenvolvimento (econômica, política, 
cultural, ambiental e físico-espacial)”. (ZANCHETI, 2008, p. 04)
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
Seguindo o ritmo dos acontecimentos nacionais e envolvida por uma atmosfera 
de otimismo e mudanças, a cidade de Campina Grande, que passava por um 
período de recessão econômica, experimenta na década de 70 o desenrolar de 
um novo ciclo de modernização, apoiada nos esforços da elite local e do poder 
público, para inseri-la no processo de industrialização do país.  É durante a ad-
ministração do então interventor militar Luiz Motta Filho, que segundo Oliveira 
(2005), há a busca por projetos preconizados pelo Programa Metas e Bases para 
Ação do Governo, numa tentativa de criar condições para obtenção dos recursos 
necessários às obras de infraestrutura exigidas para o desenvolvimento munici-
pal. Com isso, a estrutura urbana das capitais e metrópoles do país começa, então, 
a ser incrementada de grandes projetos urbanísticos. Em meio a esse contexto, o 
avanço desenvolvimentista de Campina Grande tem início, dando continuidade as 
reformas urbanísticas que a cidade deu início desde a década de 50. 

No decorrer do mandato do interventor mencionado, chega em Campina Grande 
o SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e Urbanismo trazendo consigo o PDLI 
– Plano de Desenvolvimento Local Integrado para a cidade. Em 1972, no mandato 
do prefeito Evaldo Cruz, o plano começa a ser posto em prática. Segundo Olivei-
ra (2005: p. 91), o plano tinha avaliado todos os problemas da cidade, sugerindo 
soluções para os diversos setores: modificações no sistema viário urbano, urban-
ização de áreas centrais da cidade, reorganização nos setores educacionais e ad-
ministrativos, a extinção de favelas através da construção de conjuntos habitacio-
nais financiados pelo BNH em parceria com a COHAB local e Prefeitura Municipal. 

O PDLI, nos anos 70, dentre suas medidas de ação, priorizou preparar o centro 
urbano do município campinense, dotando-o de uma infraestrutura satisfatória, 
através da imediata urbanização e requalificação de seus principais equipamentos 
e logradouros públicos, como analisado por Carvalho (2017). Isto se dá, porque 
era ali onde se concentrava grande parte dos cinemas clubes, auditórios de rádios, 
igrejas e mesmo praças e passeios que serviram durante muito tempo para o des-

file das elites campinenses. Nesse contexto, Souza (2006), propõe a cidade como 
expressão de lazer, recreação e cultural.  

“Durante o desenvolvimento do Plano Integrado [PDLI], mais se impôs 
a medida de dotar a cidade de equipamentos de recreação e cultura: 
tendo já como medida de ação imediata, a urbanização da área 
compreendida entre o Açude Novo, Açude Velho e o Estádio Municipal.” 
(CAMPINA GRANDE, 1973, p.31)

É em meio a este cenário que a COMDECA (Companhia de Pró-desenvolvimento 
de Campina Grande), comissão composta por diversos arquitetos, engenheiros e 
desenhistas e chefiada pelo arquiteto campinense Renato Azevedo, fica à frente 
dos projetos de intervenção urbanística no centro da cidade de Campina Grande. 
Tais projetos viriam dar suporte aos elementos morfológicos já presentes na mal-
ha urbana, criando assim o Sistema de Espaços Livres estudado.
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OS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS QUE CONSTITUEM O 
SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 

Figura 02: Caracterização do Sistema de Espaços Livres do Centro de Campina Grande. Fonte: 

PMCG editado pelos autores.

O sistema de espaços livres do Centro de Campina Grande é constituído por ele-
mentos de passagem e elementos morfológicos de permanência, acerca dos ele-
mentos de passagem: são caracterizados pela arborização nas faixas de rolamento 
das vias e nos canais; a arborização dos elementos de passagem “tem papel deci-
sivo na imagem da cidade e na legibilidade urbana, uma vez que a individualidade 
das vias é reforçada com a composição de distintas espécies arbóreas e diferentes 
ciclos de floração”, Meneguetti (2009). Os canais “definem algumas paisagens pe-
culiares na cidade, destacando, por exemplo, uma paisagem verde pela marcação 
da vegetação no limite das suas margens” Sá Carneiro; Menezes (2012). 

Os elementos de permanência, por sua vez, são divididos em duas unidades de 
paisagem, estas podem ser definidas como uma parte do território caracterizada 
pela combinação específica de componentes paisagísticos de natureza ambien-
tal, cultural e estética e de dinâmicas claramente reconhecíveis que lhe confiram 
uma identidade diferenciada do resto do território. Sá Carneiro; Menezes (2012). 
No presente estudo, considerou-se o recorte temporal da criação dos espaços 
públicos, onde a Unidade de Paisagem 1 é caracterizada pelas praças inseridas no 
Centro Histórico de Campina Grande, datadas da primeira metade do Século XX, 
enquanto que a Unidade de Paisagem 2 – que ganha mais enfoque neste trabalho 
- são os projetos urbanos de modernização da paisagem do centro da cidade, que 
surgem a partir da década de 70. 

O PÁTIO DA ESTAÇÃO VELHA
No início da década de 1970, a antiga Estação Ferroviária, inaugurada em 1907, 
encontrava-se relegada ao abandono, já que desde 1960 fora transferida, junto 
a seus depósitos, para outro local. O Plano de Urbanização do Pátio da Estação 
Velha, objetivava transformá-la no primeiro Centro Turístico Integrado de Lazer 
da Paraíba, onde o seriam revitalizados o prédio principal, o pátio e os galpões em 
seu entorno.

“Estando o Pátio da Velha Estação situado nas imediações da área a 
ser urbanizada e dotado de características históricas já mencionadas, 
não poderia ser deixado às margens do planejamento urbano ora em 
desenvolvimento, nem permitida a sua demolição, e sim, ser integrado 
com a área vizinha, formando um conjunto sócio-cultural de expressão. 
(...) Vale salientar que a diversão cotidiana da juventude resume-se 
ao passeio público pela principal rua da cidade, a Maciel Pinheiro, 
rua eminentemente comercial, sem equipamentos que atendam às 
necessidades sócio-culturais da população, que encontra nos clubes 
os elementos de lazer, assim mesmo atendendo unicamente às classes 
mais favorecidas. (...) Dentro do programa pré-estabelecido, a Velha 
Estação se transformará em Museu, e os velhos depósitos ao longo 
da via férrea, em restaurante, boutiques, artesanatos, instalações 
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públicas de conforto, etc. Estes velhos prédios, serão transformados 
em elementos de expressão cultural, comercial e turística.” (CAMPINA 
GRANDE, 1973, p.145)

PARQUE EVALDO CRUZ – AÇUDE NOVO
A construção do Parque Evaldo Cruz no aterro do Açude Novo representou um 
marco para o município campinense, em virtude do grau da intervenção no ambi-
ente urbano. Segundo SOUZA (2013), sanear o açude, era o limite que separaria a 
cidade velha (rural), e a cidade nova (pretendida) que se utilizava de novos materi-
ais e técnicas construtivas. O Parque e seu partido arquitetônico seguem um con-
ceito moderno mesclado aos modos de vida dos habitantes de Campina Grande, 
criando assim, uma linguagem singular.

“No espaço nobre gerado pelo Açude Novo (...) surge o local para a 
implantação do centro cívico, conjunto arquitetônico ladeado por vasta 
área arborizada e tendo à sua frente o majestoso espaço do Açude 
Novo. Esta não mais podendo ser espelho d’água será submetido a um 
plano urbanístico e paisagístico dotando-o de um aspecto nobre através 
da generosidade espacial e da arborização.” (CAMPINA GRANDE, 1973, 
p.135) 

URBANIZAÇÃO DOS COQUEIROS – PARQUE DO POVO 
O Atual Parque do Povo na década de 70 era conhecido como “Coqueiros do Zé 
Rodrigues”, área que através do PDLI deveria dar continuidade ao Parque Evaldo 
Cruz, conectando-o com o Açude Velho, formando assim, naquele momento, o 
que se chamaria de Parque Cultural.

“Interliga-se este parque nobre através de uma passagem de nível 
inferior com o grande parque cultural originários do processo de ligação 
entre as áreas do Açude Novo e do Açude Velho. Neste Parque Cultural, 
de densa arborização prevê o plano de implantação de um teatro 
arena, aproveitando um muro de concreto existente e de proporções 

gigantescas, a construção de um centro cultural, áreas para fins 
recreativos, circo e festas anuais.” (CAMPINA GRANDE, 1973, p.135)

AÇUDE VELHO 
Datado de 1825, o Açude Velho foi, durante muitos anos, a principal fonte de abas-
tecimento hídrico da cidade. Sua urbanização foi justificada, não somente pela 
importância do logradouro na malha urbana, mas também pela necessidade de 
integrar a bacia ao planejamento físico local.  

“Na margem norte foi sugerida a criação de uma plataforma através 
do aterro sobre uma faixa aflorada ao nível da água. Esta área criada, 
densamente arborizada, servirá de abrigo, recreação e amenizante 
estético à excessiva rigidez desta margem do Açude. As margens 
restantes serão submetidas a um remanejamento do sistema viário 
do sistema virário doando as faixas eliminadas ao alargamento das 
margens ajardinadas. Sobre estas faixas, o plano de paisagismo 
prevê um caminhamento adequado para pedestres com a criação de 
áreas de estar sombreadas por vegetação regional, além de áreas de 
estacionamento e de contemplação. Propõe-se também a intensificação 
de uso dos equipamentos – restaurantes e boite existentes às margens 
deste logradouro.” (CAMPINA GRANDE, 1973, p.135) 

CALÇADÃO DA RUA CARDOSO VIEIRA 
Em 1972, a comissão que compunha o PDLI, propõe a construção de um calçadão 
na área central de Campina Grande, tornando o município um dos pioneiros, em 
nível nacional, na adoção desse tipo de espaço livre público e democrático em seu 
planejamento urbano. Segundo (Boreki 2009 apud Dittritch 2015) o Calçadão de 
Curitiba foi o primeiro exemplar executado, datado de 1970, e servindo de exem-
plo para diversas cidades nos anos seguintes. 

“A construção do calçadão da Flórida (primeiro nome dado ao 
Calçadão), que a Prefeitura deverá iniciar ainda este mês, constitui 
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obra da primordial importância no plano urbanístico da cidade, 
destinada à recreação das pessoas, numa cidade pobre de lazer como 
Campina Grande. Contra esta iniciativa louvável do Prefeito Evaldo Cruz, 
levantaram-se porém, alguns motoristas de táxis pelo fato de terem ali 
os seus pontos de estacionamento. Não procede, entretanto, o protesto 
dos motoristas (...). A Prefeitura é que não deve nem pode submeter-
se a exigências de quem quer que seja, quando precise realizar obras 
de reconhecido interesse público.” Carvalho 2017 apud CALÇADÃO da 
Flórida. DB, 09 ago. 1975 (editorial)

PARQUE DA CRIANÇA 
O Parque da Criança viria a ser o último espaço público da Unidade de Paisagem 
II a ser construído, inaugurado em 1993, duas décadas após os demais espaços 
livres, foi edificado no local pertencente ao antigo Curtume Santa Margarida. Seu 
projeto foi elaborado pela mesma comissão chefiada pelo arquiteto campinense 
Renato Azevedo, no projeto foram preservadas a entrada principal e a chaminé do 
antigo curtume, ressaltando o valor histórico do local. 

Figura 03: Projetos urbanísticos para a área central de Campina Grande, em ordem: Urbanização 

do Pátio da Estação Velha, Açude Velho, Parque Evaldo Cruz e Parque Cultural, Calçadão da rua 

Cardoso Vieira, Elementos de Ligação (Avenida Canal) e Parque da Criança. Fonte: PDLI CAMPINA 

GRANDE, 1973. 
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CONEXÃO DOS ESPAÇOS LIVRES 
Através do plano de desenvolvimento, os novos espaços livres da área central da 
cidade foram pensados desde a sua concepção como um grande sistema, onde 
haveria a conexão visual e física entre todos os elementos.

“A passagem da área cultural para a Área do Açude Velho se processará 
fisicamente através de uma rampa superior e esteticamente através 
da concordância do traçado das duas áreas. (...) Deverá o projeto 
arquitetônico do terminal, a exemplo do centro cultural, integrar-se 
funcional e plasticamente com a área urbanizada, pois devido a sua 
localização, se transformará no elemento de transição entre a área do 
Açude Velho e a áreas às margens do Canal.” (CAMPINA GRANDE, 1973, 
p.135)

DISCUSSÃO 

O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES 
PÚBLICOS DO CENTRO DA CIDADE DE CAMPINA 
GRANDE PB 
Embora, como foi apresentado anteriormente, os projetos de modernização do 
espaço urbano da área central de Campina Grande tenham sido concebidos como 
um grande sistema de espaços livres, suas respectivas execuções não foram trata-
das desta forma. Cada elemento foi desenvolvido de maneira individual pelo pod-
er público local. 

O Parque Evaldo Cruz, por exemplo, é executado no ano de 1976, conforme a 
proposta de seu projeto e por duas décadas foi um dos espaços mais utilizados 
pela população campinense. Entretanto em meados da década de 90, iniciou-se 
o processo de declínio dos usos existentes no Parque, que foi intensificado pela 
arborização maciça e excessiva, que acaba por dificultar a visibilidade do mesmo. 

Dentre as transformações ocorridas no parque ao longo do tempo, - como as al-
terações no espelho d’água, a remoção de uma parte da concha acústica e a auto-
construção de alguns quiosques - a mais significativa ocorreu em 2002, quando o 
espaço público foi fechado para reforma, sendo reaberto apenas em 2004. Nesse 
processo de modificação, os playgrounds foram retirados e novos quiosques 
foram adicionados nas áreas de convivência. As insuficiências da iluminação públi-
ca, assim como o mobiliário urbano em degradação, permaneceram negligencia-
dos, fazendo com que os esforços para a reapropriação do Parque pela população 
não fossem conquistados.

Em 2007, o Terminal de Transporte Integrado de Ônibus de Campina Grande foi 
construído nas margens do Parque Evaldo Cruz, contribuindo ainda mais com o 
processo de degradação do espaço público, uma vez que aumentou o fluxo de 
veículos das vias circunvizinhas, assim como da falta de segurança da área. Além 
de dificultar a acessibilidade para o sítio estudado, o Terminal de Integração, es-
conde drasticamente a fachada da SECULT, antigo Museu de Artes Assis Chateau-
briand.

O Parque Cultural, hoje conhecido como Parque do Povo, teve desde a sua inaugu-
ração um apelo para vertente da cultura, como o próprio nome induz. Paralelo ao 
Centro Cultural foi construída uma palhoça onde quadrilhas juninas costumavam 
se apresentar, o que tornou o parque um polo junino da cidade. Essa tradição foi 
intensificada, vindo a culminar na construção da Pirâmide do Parque do Povo, obra 
brutalista do arquiteto campinense Carlos Alberto. Em 1986 o Parque do Povo é 
inaugurado, deixando de ser um espaço permeável para se tornar um enclave 
pavimentado, em meio ao sistema de paisagem verde cobiçado originalmente. A 
própria pirâmide, na primeira década do século XXI é descaracterizada, tendo seu 
telhado trocado por uma proposta muito divergente da inicial. Atualmente, esse 
EPL é totalmente cercado para realização dos festejos juninos e de outros eventos 
particulares.
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Concomitante a isso, a urbanização da Estação Velha revitaliza o Prédio principal, 
não proporcionando, em contrapartida, novos usos para os galpões de seu en-
torno. Alguns desses depósitos, permanecem até os dias de hoje, alguns desses 
galpões continuam em desuso, evidenciando o descaso dos órgãos públicos per-
ante o patrimônio ferroviário campinense. 

A ligação entre os espaços livres foi enfraquecida no decorrer dos anos. Dentre 
os elementos morfológicos mencionados o único a receber proteção legal foi o 
Açude Velho, que através do tombamento do IPHAEP em 2001, passou a ser con-
siderado bem paisagístico do município. Entretanto, embora sua área tenha sido 
protegida, sua paisagem vem sendo modificada drasticamente, sofrendo com o 
adensamento e a verticalização, após a queda do decreto estadual n.º 9842/1982 
(revogado em 1983), que permitia apenas imóveis de até três pavimentos, em um 
raio de 500m do açude. 

Hoje, grandes torres com mais de 15 pavimentos vêm sendo construídas em seu 
entorno, processo este, que chega a destruir imóveis históricos para implantação 
de novos empreendimentos, como foi o caso da antiga fábrica da Caranguejo, ex-
emplar da arquitetura moderna campinense. Esta, tinha sua torre tombada como 
patrimônio histórico pelo IPHAEP, mas acabou sendo demolida em 2010. Novas 
adições de imóveis como o MAPP Museu de Artes Populares da Paraíba e o Monu-
mento ao Sesquicentenário de Campina Grande também vieram a contribuir com 
a rápida modificação da paisagem que cerca o Açude Velho. 

O Calçadão da rua Cardoso Vieira e o Parque da Criança sofreram pequenas refor-
mas, mas apesar das modificações, o uso e a apropriação da população perman-
eceram os mesmos. Tais áreas somadas ao Açude Velho, compõem os espaços 
mais utilizados pelo público campinense. 

Figura 04: Por ordem: Mudança na paisagem do entorno do Açude Velho com a adição de novas 

torres de uso misto; Parque do Povo o enclave cinza no sistema de espaços livres; Mudanças no 

desenho do Parque Evaldo Cruz. Fontes: blogcgretalhos e mapas produzidos pelos autores.
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CONCLUSÃO 
Seguindo o ritmo dos acontecimentos nacionais e envolvida por uma atmosfera de 
otimismo e mudanças, a cidade de Campina Grande, que passava por um período 
de recessão econômica, experimenta na década de 70 o desenrolar de um novo 
ciclo de modernização, apoiada nos esforços da elite local e do poder público, 
para inseri-la no processo de industrialização do país.  É durante a administração 
do então interventor militar Luiz Motta Filho, que há uma busca pela obtenção de 
recursos necessários às obras de infraestrutura exigidas para o desenvolvimento 
municipal. Começando a mesma a ser incrementada por meio de grandes proje-
tos urbanísticos, nas metrópoles e capitais brasileiras. 

Em meio a esse contexto, chega no município campinense, o PDLI – Plano de 
Desenvolvimento Local Integrado. O plano avaliou todos os problemas da ci-
dade, sugerindo soluções para os diversos setores. A COMDECA (Companhia de 
Pró-desenvolvimento de Campina Grande), comissão composta por diversos ar-
quitetos, engenheiros e desenhistas e chefiada pelo arquiteto campinense Renato 
Azevedo, fica à frente dos projetos de intervenção urbanística no centro da cidade 
de Campina Grande. Tais projetos viriam dar suporte aos elementos morfológicos 
já presentes na malha urbana, criando assim o Sistema de Espaços Livres estuda-
do.

Foram originados os principais espaços livres hodiernos da cidade: o Parque Eval-
do Cruz, a urbanização dos Coqueiros J. Rodrigues (atual Parque do Povo), a ur-
banização do Açude Velho, o Parque da Criança, a urbanização do pátio da Estação 
Velha e a criação do Calçadão Jimmy de Oliveira (popularmente conhecido como 
Calçadão da Rua Cardoso Vieira). 

Embora, como foi apresentado anteriormente, os projetos de modernização do 
espaço urbano da área central de Campina Grande tenham sido concebidos como 
um grande sistema de espaços livres, suas respectivas execuções não foram trata-

das desta forma. Cada elemento foi desenvolvido de maneira individual pelo pod-
er público local. 

A ligação entre os espaços livres foi enfraquecida no decorrer dos anos. Dentre 
os elementos morfológicos mencionados o único a receber proteção legal foi o 
Açude Velho, que através do tombamento do IPHAEP em 2001, passou a ser con-
siderado bem paisagístico do município. Entretanto, embora sua área tenha sido 
protegida, sua paisagem vem sendo modificada drasticamente. Situação que tam-
bém pode ser percebida de maneira preocupante nos outros espaços estudados. 

Há, portanto, uma apreensão com o ineditismo e o descaso da sociedade perante 
a paisagem moderna e, especificamente por tal patrimônio material campinense, 
que acaba por perpassar por descaracterização, degradação e até mesmo aban-
dono.

Esse estudo é resultado de uma investigação realizada no grupo de pesquisa Ar-
quitetura e Lugar (GPAL) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), cadastrado no Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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RESUMO
O presente trabalho debruça-se sobre a pioneira produção arquitetônica moderna 
efetuada no âmbito do Plano de Ação de Carvalho Pinto (1959 – 1963), considerada 
do ponto de vista da infraestruturação do território enquanto parte do processo de 
modernização paulista e brasileiro.  Focaliza as atividades de inventariamento da 
produção de prédios públicos pela DOP – Diretoria de Obras Públicas da Secretaria 
de Viação e Obras Públicas do Estado de São Paulo – durante o período citado, a 
partir das informações contidas nos exemplares do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo.  Efetua um panorama do Plano de Ação, que enfatiza o papel da arquitetura 
moderna no provimento dos equipamentos públicos destinados a serviços de 
educação, justiça e saúde, no setor do plano dedicado à Melhoria das Condições 
do Homem; apresenta levantamentos de dados de exemplares construídos a partir 
de notícias, concorrências e contratos de execução de obras publicados no DOSP; 
identifica a autoria de projetos contratados junto a arquitetos atuantes na iniciativa 
privada pela DOP nos dois primeiros anos do Plano de Ação, dentre os quais Ramos 
de Azevedo, João Carlos Bross, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Christiano Stockler das 
Neves, Rino Levi. O estudo, ao identificar e reconhecer esse patrimônio arquitetônico 
contribui para subsidiar os processos de proteção como tombamento pelos 
Conselhos de Defesa de Patrimônio Arquitetônico Estadual e Municipal e, também, 
para estruturar atividades de educação patrimonial.

Palavras-chave: arquitetura moderna; Plano de Ação; DOP; São Paulo; Carvalho Pinto
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Introdução
O Plano de Ação (1959-1962) de Carvalho Pinto, governador do estado de São Pau-
lo, foi um conjunto de diretrizes organizados com objetivo de promover o desen-
volvimento do referido estado, de forma integrada e planejada. Ele estrutura-se 
em três setores: 1) infraestrutura, 2) expansão agrícola e industrial – com o finan-
ciamento da indústria de base e a constituição de uma rede de fomento agrícola 
– e 3) investimentos para a melhoria das condições do homem – educação, cultura 
e pesquisa, justiça e segurança pública, saúde pública e sistemas de água e esgoto 
– inserindo a dimensão do desenvolvimento humano no planejamento estatal da 
época (São Paulo (Estado), 1959). Neste sentido, tal iniciativa constitui experiência 
emblemática de planejamento estatal da passagem das décadas de 1950 e 1960. 
De caráter desenvolvimentista, revela-se marcante no que se refere à infraestru-
turação do território paulista, resultando em vasto acervo edificado de caráter 
moderno.

Este trabalho se debruça sobre o setor da produção do Plano de Ação constituído 
pelo acervo da Diretoria de Obras Públicas – DOP, em termos de seu inventaria-
mento a partir das informações contidas nos exemplares do Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo publicados no período da gestão deste governador. Tal produção 
é abordada do ponto de vista da infraestruturação do território enquanto parte do 
processo de modernização paulista e brasileiro, conforme Segawa (1988, 1999) e 
Lamparelli, Camargo e George (1997).

Para além de seu ineditismo, o inventário gerado, soma-se a levantamentos ante-
riores – em muitos casos focados na produção promovida pelo Ipesp (Alves, 2008, 
2011) – contribuindo para a construção, futuramente, de uma visão mais global 
das iniciativas de produção de prédios públicos pelo governo do Estado, que as 
coloque sob uma nova lente, a dos contatos e imbricações da atuação de difer-
entes organismos estatais na produção de diferentes. A execução deste inventar-
iamento também possibilitará, futuramente, o cruzamento de dados colhidos em 
diferentes bases documentais, visando o preenchimento de lacunas e correção de 

imprecisões destes dados, bem como permitirá o dimensionamento de pesquisas 
futuras.

A Diretoria de Obras Públicas e o Plano de Ação
O ato de planejamento das ações do governo foi uma decisão que Carvalho Pinto 
tomou a fim de harmonizar e equilibrar o funcionamento da máquina pública, de 
modo que funcione em seu conjunto de modo otimizado, em favor dos objetivos 
previstos. 

Em contraponto à ideia de documento estático, não adequado ao dinamismo e 
imprevisibilidade dos acontecimentos nos diversos setores do estado durante os 
4 anos, o governador tinha por ideia um processo de planejamento permanen-
te, sendo acompanhado em sua execução e sendo periodicamente revisto. Para 
tanto, se serviu de uma Equipe Técnica, formada por especialistas que mediavam 
e coordenavam ações de modo direto com as secretarias, que era subordinada 
ao Grupo de Planejamento, formado por personagens notáveis da administração 
pública e Universidade:

Carvalho Pinto reunia-se, quando possível, aos sábados de manhã com 
a Equipe Técnica, quando eram avaliados os relatórios mensais de 
atividades e tomadas as medidas pertinentes, através de memorandos 
redigidos em papel amarelo, exclusivo do governador (ALVES, 2008, 
p.90).

As formulações dos grupos específicos subordinados diretamente ao governador 
evitava que a atividade de planejamento se afastasse da realidade administrativa 
e que o poder executivo se afastasse da fidelidade às definições do plano.

Esta inserção do funcionalismo público e da totalidade da máquina administrativa 
no processo de planejamento, é considerada pelos planejadores como um dos 
elementos que asseguraram o sucesso do Plano de Ação, e o tornou singular, dif-
erenciando-o de outras iniciativas, como o Plano de Metas de Juscelino Kubistchek 
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(ALVES, 2017).  Este fato foi exposto por Plinio de Arruda Sampaio, vice-chefe da 
Casa Civil no governo Carvalho Pinto, em entrevista a Marcucci (s.d., p. 181):

Todos esses intentos foram parciais, abrangendo setores da economia, 
regiões territoriais ou áreas de administração. O primeiro plano a 
abranger toda a ação administrativa foi o Plano de Ação. Daí seu 
pioneirismo.

A DOP insere-se de modo peculiar nessa iniciativa planejadora.  Sua grande 
tradição, tem origem no projeto modernizador da elite cafeicultora paulista, quan-
do em 1889, logo após a Proclamação da República, reorganiza o aparato admin-
istrativo, e é criada, pelo engenheiro Paula Souza, a Superintendência de Obras 
Públicas, reunindo competências antes dispersas na estrutura governamental. Em 
1891 a SOP foi incorporada à importante Secretaria de Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, uma espécie de “supersecretaria”, objetivava condensar a totali-
dade das atividades voltadas à infraestruturação do território em suas interfaces 
agrárias e urbanas, e que contrasta com a situação de desprezo embutida na visão 
que diagnostica, em fins da década de 1950, a “falência” dos organismos estatais 
de planejamento, ou a viciação e engessamento de estruturas burocráticas.

 Já em 1907 Campo Botelho reorganiza a secretaria e estabelece cinco diretorias: 
Diretoria de Agricultura; Diretoria de Indústria e Comércio; Diretoria de Terras, 
Colonização e Imigração; Diretoria de Viação, além da Diretoria Geral. A estas, so-
mam-se a Diretoria de Estradas de Rodagem, a Diretoria de Publicidade, a Direto-
ria de Contabilidade e a Diretoria de Expediente, criadas em 1926. (ALVES,2017)

Em sua origem, a DOP é composta pela Seção de Arquitetura e a Seção de Estradas 
e Pontes, a primeira organizava projetos e orçamentos para obras públicas, além 
de realizar estudos de tipos a serem adotados por elas e realizar o registro de edi-
ficações pelo estado. Em 1927 a “supersecretaria” é desmembrada, dando origem 
a Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio e à Secretaria da Viação e Obras 
Públicas.  Esta, é composta pela Diretoria Geral, Diretoria de Viação, Diretoria de 
Obras Públicas, Diretoria de Estradas de Rodagem e Diretoria de Expediente e 

Contabilidade, contando como repartições anexas a Repartição de Águas e Esgo-
tos da Capital, Repartição de Saneamento de Santos, as Comissões de Obras de 
Abastecimento de Águas e Esgotos e Saneamento e as ferrovias de propriedade 
do Estado (ALVES,2017). Esta é a configuração a que se depara o Brigadeiro Faria 
Lima, chefe da Secretaria de Viação e Obras Públicas durante a gestão do gover-
nador Carvalho Pinto, e que persiste até o início da gestão de Adhemar de Barros 
(1963 – 1966).

Durante sua existência [a DOP] foi subordinado a Secretarias distintas. 
Ao longo do tempo foi transformado em Divisão de Obras e Projetos 
e no primeiro governo Laudo Natel (1966/1967) foi transformada 
em departamento, com personalidade jurídica própria, denominado 
Departamento de Edifícios e Obras Públicas da Secretaria de Estado 
dos Negócios dos Serviços de Obras Públicas tornando-se autarquia 
através da Lei Estadual nº 9.296 de 14/4/1966. O DOP, sigla pela qual 
é conhecido e registrado em documentos e peças gráficas, foi extinto 
em 1991 pelo governador Orestes Quércia (1987/1991), através da 
Lei Estadual nº 7.394 de 8/7/1991 que autoriza a transformação 
do Departamento de Edifícios e Obras Públicas - DOP na empresa 
Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS e a dissolução da 
CONESP. (ArtArqBr, 2014, p.25)

A Diretoria de Obras Públicas foi, assim, tanto pela sua importância quanto pela 
necessidade, um dos únicos, senão o único, setor da administração em que se fa-
zia pertinente a realização de uma reforma administrativa. (ALVES, 2017). Esta re-
organização e modernização da DOP é explicitada por Francisco Whitaker Ferreira, 
membro da Equipe Técnica do Plano de Ação responsável pelo acompanhamento 
do plano no âmbito da DOP, em entrevista ao Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetu-
ra, Brasil – Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea:

O DOP trabalhava com procedimentos antigos tinha setores separados 
para arquitetura, hidráulica, elétrica, etc. Quando entrava um projeto 
cada setor desenvolvia isoladamente sua tarefa e ficava circulando entre 
eles separadamente, sem noção de conjunto perdendo muito tempo 
no projeto. Então veio a ideia, por influência do padre Lebret que tinha 
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ideias de interdisciplinaridade, do DOP fazer ateliês para desenvolver 
o trabalho completo. Quer dizer nos ateliês, que tinham outro nome 
na época, tinha o arquiteto, o hidráulico, todos os técnicos das 
diversas fases da obra. Eles pegavam o projeto e tinham que resolver 
integralmente. (ArtArqBr, 2014, p.47)

Além das mudanças no modo de trabalhar da DOP, o governo criou novos cargos 
“considerados imprescindíveis ao novo estágio de funcionamento do órgão”, (São 
Paulo, 1961, p.2) extinguiu funções gratificadas, e contratou novos profissionais 
para seu quadro técnico. Outra prática promovida pela Diretoria durante o pla-
no, e que pode ser observada através do levantamento de dados publicados nos 
DOSP, foi a contratação de projetos arquitetônicos junto a iniciativa privada para 
equipamentos de diferentes tipos e portes, destacando-se os projetos de grupos 
escolares – prática está até agora associada apenas ao Ipesp (ALVES, 2017).

A arquitetura produzida pela DOP
Ao longo dos anos, a DOP produziu uma grande variedade de edifícios e infraestru-
turas públicas, como escolas, hospitais, delegacias, pontes. A arquitetura deste 
departamento era bastante variada, englobando manifestações ecléticas e neoco-
lonial, de modo pragmático, de acordo com as características de cada empreen-
dimento ou setor de produção, como porte, localização – na capital em processo 
de industrialização ou nas áreas mais longínquas do interior – porte e programa 
– desde espaços de uso cotidiano da população até os prédios mais representati-
vos do governo.  As raízes de tal pragmatismo residem no caráter do projeto mod-
ernizador implementado pela elite cafeicultora paulista desde a República Velha 
– época da criação da DOP –, marcando a inserção da arquitetura moderna nessa 
diretoria e sua produção, no que tange a referências, abordagens, processos e 
modos de incorporação.  Esses são, por isso, bastante diversos daqueles difun-
didos em geral pela historiografia da arquitetura moderna brasileira, calcada na 
atuação de arquitetos como Lucio Costa e Niemeyer no Mesp, após a Revolução de 
1930 – eventos, personagens e lugares alheios, senão opostos ao referido projeto.

Transparece, assim, a distância entre os dois universos em tela; um que se apoia 
na arquitetura enquanto instrumento de construção da identidade e expressão 
do desenvolvimento nacional, outro que parece voltar-se à eficiência e raciona-
lidade supostamente preconizada por esta arquitetura. Nesse sentido, a notícia 
publicada no DOSP de 19/01/1960, é reveladora: através de um memorando des-
tinado aos secretários, o governador Carvalho Pinto orienta que as realizações 
do Plano de Ação se abstenham de todo requinte supérfluo e sejam austeras, 
eficientes e funcionais:

Srs. Secretário: A propósito das construções a serem levadas a efeito 
na conformidade do Plano de Ação do Governo, renovo as minhas 
determinações no sentido de não se admitir qualquer luxo ou obras 
supérfluas, devendo os projetos se pautar em critérios de austeridade e 
funcionalidade (São Paulo, 1960, p.1).

Tem-se, assim, na historiografia, a oposição entre a produção da DOP, um es-
critório de projetos público, elaborada por arquitetos do funcionalismo, baseada 
na concepção e aplicação de projetos padronizados e desprovida dos atributos 
plásticos da arquitetura moderna brasileira, e a produção promovida pelo Ipesp 
junto a escritórios privados de arquitetura, que elaboram projetos de prédios pú-
blicos caso a caso, a partir de discussões realizadas no IAB/SP, em que Artigas 
defende o significado cultural da arquitetura nacional.

Diante desse quadro, efetuou-se levantamento de dados relativos aos prédios 
públicos produzidos Diretoria de Obras Públicas no Plano de Ação nos exem-
plares do DOSP publicados durante o mandato de Carvalho Pinto, de 31/01/1959 
a 31/01/963. Os dados foram sistematizados em planilhas dedicadas a contratos 
assinados, concorrências públicas abertas e notícias sobre o Plano de Ação em 
geral ou sobre a atuação da Secretaria de Agricultura, publicadas nas primeiras 
páginas de cada Diário. Ao todo, foram levantados e registrados 441 contratos, 
682 concorrências e 350 notícias nos Diários Oficiais do Estado de São Paulo entre 
1959 e janeiro de1963. 
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Do total de contratos, 402 se referem a construção de obras, e são assinados junto 
a firmas de engenharia e empresas construtoras privadas, se destacando a Firma 
Engenharia e Construções Barker Ltda. e Firma Albuquerque e Takaoka Ltda., com 
26 e 21 contratos assinados respectivamente.  A grande maioria das obras des-
tas duas empresas referem-se a pontes municipais, sendo elas responsáveis pela 
execução de 54 obras do tipo. É preciso salientar que em alguns casos um único 
documento contratual se refere a construção de 2 ou mais obras, desta forma, 
da totalidade de contratos publicados nos exemplares do DOSP, 215 se referem a 
pontes municipais, 56 a grupos escolares, 16 a ginásios estaduais, 70 a delegacias 
e penitenciárias, 17 a hospitais e unidades de saúde, e 83 a obras de menor porte, 
como serviços complementares e anexos. O grande número referente à con-
strução de pontes reflete a importância dada, pelo Plano de Ação, ao programa 
de pontes municipais. A DOP ficou responsável pela execução destas obras de in-
fraestrutura, que se complementam a outros investimentos do governo no plano 
rodoviário e na Secretaria da Agricultura, para possibilitar um rápido escoamento 
da produção, um transporte de mercadorias mais rápido e econômico e, conse-
quentemente, a baixa nos preços das mercadorias relacionadas a alimentação, 
contribuindo desta forma na melhoria das condições de vida da população.

Outros 39 registros referem-se a projetos de prédios públicos contratados pela 
DOP a arquitetos da iniciativa privada explicitados na tabela a seguir.

Tabela de arquitetos contratados pela DOP durante o Plano de Ação (1959-1962)

A B C D E F G
05/07/60 01/07/60 Renato Pistelli Construção de Prédio do Grupo Escolar 

do Bairro do Taboão
Bragança 
Paulista

3.975.072,70 7 
meses

26/08/60 16/08/60 Firma Esc. 
Téc. Ramos 
Azevedo Eng. 
Arq. - Construções 
Severo e Villares 
S.A.

Construção de Prédio da Secretaria da 
Justiça e Tribunal de Contas

São Paulo

18 
meses

09/10/60 31/10/60 Dr. Christiano S. 
das Neves

Elaboração de um projeto completo para 
o Hospital Psiquiátrico de Botucatu

Botucatu 2.590.000,00
x

09/10/60 28/09/60 Arq. João Carlos 
Bross

Elaboração de um projeto completo 
destinado ao Hospital para Tuberculosos

Sorocaba 1.200.000,00
x

09/10/60 01/10/60 Arq. Oswaldo 
C.Gonçalves

Elaboração de um projeto completo 
destinado ao Biotério e Laboratório de 
Pesquisas do Instituto Butãtã

São Paulo540.000,00
x

05/01/61 30/12/60 Firma Esc. 
Téc. Ramos 
Azevedo Eng. 
Arq. - Construções 
Severo e Villares 
S.A.

Elaboração de um Projeto para a 
Penitenciária de Avaré

Avaré 2.000.000,00

x

28/01/61 26/01/61 Mauricio Nogueira 
Lima

Elaboração de Projeto destinado a 
Construção do Colégio Estadual Vila 
Pompéia. Tipo II

São Paulo360.000,00
30 

dias

28/01/61 26/01/61 Aroldo Grosteia Elaboração de Projeto destinado a 
Construção do Grupo Escolar Clemente 
Quaglio. Tipo II

São Paulo264.000,00
30 

dias

01/02/61 27/01/61 Mauricio Santos 
Cruz

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar Alvares de 
Azevedo - Tipo II 

São Paulo264.000,00
30 

dias

01/02/61 28/01/61 David A. B. Ottoni Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar Estrada 
Conceição - Tipo I

São Paulo122.000,00
30 

dias

01/02/61 30/01/61 Álvaro P. N. 
Gabriele

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Colégio Estadual de Vila 
Anastásia - Tipo II

São Paulo360.000,00
30 

dias

01/02/61 31/01/61 Ubaldo Carpielani Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Colégio Estadual do 
Carandirú

São Paulo350.000,00
30 

dias

08/02/61 06/02/61 Zilah T. C. 
Tambasco

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar da Cidade 
de São Mateus - Tipo II

São 
Mateus

208.000,00
30 

dias

08/02/61 31/01/61 R. M. Arquitetos 
Ltda.

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar de 
Aeroporto - Tipo I

São Paulo122.400,00
30 

dias

08/02/61 06/02/61 Renato Luiz M. 
Nunes

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Colégio Estadual de Vila 
Esperança - Tipo I

São Paulo360.000,00
30 

dias

08/02/61 06/02/61 Jaime Veloso de 
Castro Filho

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar Jardim 
Popular - Tipo III

São Paulo264.000,00
30 

dias

08/02/61 06/02/61 José Eduardo M. 
de Mendonça

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar Carlos 
Gomes - Tipo III

São Paulo264.000,00
30 

dias
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08/02/61 06/02/61 José Pinto Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar de Vila 
Iório - Tipo II

São Paulo187.200,00
30 

dias

08/02/61 06/02/61 Léo Ribeiro de 
Morais

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Colégio Estadual de 
Mo...(ilegivel) - Tipo II

São Paulo360.000,00
30 

dias

08/02/61 31/01/61 Carlos de Almeida 
Vidal

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar José 
Talavico - Tipo III

São Paulo264.000,00
30 

dias

08/02/61 01/02/61 Cesar L. Pines de 
Mello

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar Jardim 
Penha - Tipo III

São Paulo264.000,00
30 

dias

22/02/61 15/02/61 Walter Saraiva K. Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Colégio estadual de Vila 
Madalena - Tipo II

São Paulo360.000,00
30 

dias

22/02/61 15/02/61 Renato Alessandri Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Colégio estadual de São 
João Climaco - Tipo II

São João 
Climaco

360.000,00
30 

dias

22/02/61 15/02/61 João Clodomiro B. Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar Maria 
Augusta - Tipo III

São Paulo264.000,00
30 

dias

22/02/61 15/02/61 Adolpho Drogherri Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Colégio estadual da 
Casa Verde - Tipo III

São Paulo360.000,00
30 

dias

25/02/61 23/02/61 Roberto Tibau Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do 2º Grupo Escolar de 
Osasco - Tipo II

Osasco 208.000,00
30 

dias

11/04/61 06/03/61 Jorge Zalszupin Elaboração de Projeto destinado á 
Construção do Grupo Escolar Vila 
Souza. Tipo I

São Paulo122.400,00
30 

dias

11/04/61 27/03/61 Oswaldo C. 
Gonçalves

Elaboração de Projeto destinado á 
Construção do Grupo Escolar Vila Brasil. 
Tipo I

São Paulo208.000,00
30 

dias

16/05/61 10/05/61 R. M . Arquitetos 
Ltda.

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Ginásio Estadual do 
Imirim

São Paulo450.000,00
30 

dias

16/05/61 10/05/61 Léo Ribeiro de 
Morais

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Ginásio Estadual de 
Bananal

Bananal 180.000,00
30 

dias

16/05/61 10/05/61 Arq. João C. de 
Abreu

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção do Grupo Escolar Chácara 
do Belenzinho

São Paulo300.000,00
30 

dias

17/05/61 09/05/61 João Francisco 
P.de Andrade

Elaboração de Projeto destinado à 
Construção da Unidade Sanitária de 
Americana

104.400,00
30 

dias

11/07/61 04/07/61 Jaime Veloso de 
Castro Filho

Elaboração de Projeto Destinado à 
Construção do Prédio do Ginásio 
Estadual e Escola Normal do Pacaembu

São Paulo307.500,00
30 

dias

18/07/61 14/07/61 Léo Ribeiro de 
Morais

Elaboração de Projeto Destinado à 
Construção do Prédio do Hospital 
Guilherme Álvaro

Santos 600.000,00
30 

dias

25/07/61 20/07/61 Clovis Felipe Olga Elaboração de Projeto Destinado à 
Construção do Prédio do Conservatório 
Dramático e Musical de Tatuí

São Paulo500.000,00
30 

dias

10/08/61 04/08/61 Arq. Hildebrando 
Cuschnir Utchitel

Construção do Prédio da Garagem da 
Secretária da Saúde no Jabaquara

São Paulo3.757.922,00 6 
meses

10/08/61 04/08/61 Hildebrando C. 
Utchitel

Construção do Prédio e Serviços 
Complementares do Pavilhão de 
Recolhimento provisório de Menores

São Paulo7.665.171,90
6 

meses

02/06/62 28/05/62 Rino Levi Elaboração dos Estudos Referentes ao 
Hospital Psiquiátrico de Araraquara

950.000,00 90 
dias

19/12/62 17/12/62 Arq. Antonio 
Walter Viana de 
Paula Venturini

Elaboração de Projeto Arquitetônico 
para Construção do Prédio destinado a 
Unidade Polivalente de Taubaté

Taubaté 960.000,00
45 

dias

Legenda: A: Data do DOSP em que foi publicado o contrato; B: Data de assinatura do contrato; 

C: Contratante responsável pelo projeto; D: Caracterização do projeto, E: Local de construção, F: 

Valor do contrato em Cruzeiros, G: Prazo estipulado para execução das obras.

Os dados levantados revelam a contratação de arquitetos ecléticos como Christia-
no Stocker das Neves, Ramos de Azevedo e Severo e Villares, junto a uma maioria 
de arquitetos modernos, de diferentes gerações de profissionais.

Dos projetos levantados, com contratos assinados por arquitetos, se destaca o ed-
ifício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (1960). O DOSP de 26/08/1960, 
publicou o contrato de projeto e execução da obra, assinado 10 dias antes no 
valor de Cr$ 175.000.000,00. Este contrato foi assinado junto a Firma Escritório 
Técnico Ramos Azevedo Engenharia, Arquitetura - Construções Severo e Villares 
S.A., porém o projeto do escritório citado não foi construído, mas sim o de Anto-
nio Melchor, arquiteto formado pela Universidade de São Paulo e funcionário da 
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DOP naquele momento, cujo projeto para o Tribunal está disponível no Acervo da 
Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS. 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não corresponde ao construído. Escritório Técnico 

Ramos de Azevedo

Fonte: Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil – diálogos na cidade moderna e 

contemporânea. Relatório das Atividades, p.64

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Arquiteto Antonio Melchor (DOP) - 1960

Fonte: Acervo CPOS.

O edifício construído reflete a abordagem modernista ”austera e funcional”, pre-
conizada por Carvalho Pinto no início de sua atuação. Sendo assim, o programa de 
necessidades e os fluxos, são tratados de modo rigoroso e pragmático, e o volume 
de forma prismática e fachadas sóbrias, é trabalhado de acordo com o uso interno 
dos espaços. (ALVES,2017) A justaposição de tal projeto com o edifício lindeiro, 
pertencente a Secretaria da Fazenda, e de feições ecléticas com elementos histor-
icistas e tradicionalistas, é sintomática da evolução da arquitetura promovida pela 
DOP desde sua origem. 
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Outra obra que merece destaque dentre as publicadas no DOSP durante o perío-
do, é a da Penitenciária de Avaré, com contrato de construção assinado no valor 
de Cr$ 524.034.115,00, o maior de todos os quatro anos de mandato de Carval-
ho Pinto. A atividade de construção ficaria a cargo da “Firma Consispa Constru-
tora de Imóveis S. Paulo”, já a elaboração do projeto coube também a “Firma Es-
critório Técnico Ramos Azevedo Engenharia, Arquitetura - Construções Severo e 
Villares S.A.”, como mostra o contrato assinado em 30/12/1960, e publicado dia 
05/01/1961 no DOSP.  A penitenciária de Avaré, se soma a outros prédios do tipo, 
como a penitenciária de Presidente Wenceslau, e muitas delegacias, na tentativa 
do governo de solucionar o problema carcerário, “encarado de frente pelo gover-
no”. (São Paulo, 1959)

Penitenciária de Avaré

Fonte: Google Maps

Conclusão
Ao longo da pesquisa percebeu-se que os contratos, concorrências e notícias pub-
licadas no DOSP não esgotam a ampla ação do Plano de Ação idealizado por Car-
valho Pinto, mas constituem-se fontes fundamentais na formulação de uma base 
documental e na apreensão da ação governamental como um todo. É preciso res-
saltar que nem todos os contratos assinados na secretaria foram publicados no 
DOSP, sendo que há muitos prédios que nele não constam, mas são registrados 
nas mensagens enviadas pelo governador anualmente à Assembleia Legislativa. 
O mesmo ocorre com alguns projetos levantados diretamente no acervo da CPOS.

Os resultados alcançados, antes de esgotarem o tema, encerram uma etapa da 
pesquisa fortemente calcada no conhecimento de seu objeto. Tais resultados tam-
bém revelam como este balizamento teórico desdobra-se em uma série de prob-
lemáticas que vão desde a ocupação e infraestruturação do território paulista e as 
relações mais amplas entre arquitetura e sociedade.

Assim, o estudo, ao identificar e reconhecer esse patrimônio arquitetônico con-
tribui para subsidiar os processos de proteção como tombamento pelos Consel-
hos de Defesa de Patrimônio Arquitetônico Estadual e Municipal e, também, para 
estruturar atividades de educação patrimonial.
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PINHEIRO EM GOIÂNIA 
(1968-1989)
PAIXÃO, RONALDO. (1)
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Graduação Projeto e Cidade
Rua 6-A, nº 25, apto 304 B, Setor Oeste, Goiânia, Goiás. CEP 74115080.
ronaldo.arq@hotmail.com

RESUMO
A documentação para uma possível preservação da Arquitetura Moderna Brasileira 
hoje se mostra imprescindível. Em 1987, o tombamento do Plano Piloto da cidade 
de Brasília, idealizado por Lúcio Costa, como Patrimônio Mundial da Humanidade, 
estabelece um marco no reconhecimento da arquitetura e do urbanismo produzidos 

no século XX. Em paralelo, a partir dos anos 1980 inicia no Brasil um esforço na 
documentação de outros exemplares significativos para a história dessa arquitetura, 
com a criação e a instalação dos trabalhos do DOCOMOMO na sua versão nacional, 
resultando na ampliação do acervo modernista além de obras paradigmáticas, 
alcançando produções de regiões mais periféricas, especialmente datadas a partir 
dos anos de 1960. No entanto, a documentação desses exemplares é uma demanda 
que ainda existe. Neste sentido, este texto é uma síntese de uma pesquisa de 
mestrado em desenvolvimento que busca contribuir para ampliação desse acervo 
do modernismo no Brasil por meio da documentação da obra do Arquiteto Antônio 
Lúcio Ferrari Pinheiro (1937) na cidade de Goiânia (1968-1989). Um arquiteto 
peregrino (SEGAWA, 1988), formado pela Escola de Arquitetura de Minas Gerais 
(1963) em Belo Horizonte, que migrou para o centro-oeste brasileiro, estabelecendo-
se na cidade de Goiânia no ano de 1968. Nesta capital está inscrita maior parte da 
sua produção, onde assimilou e contribuiu para a construção da sua paisagem, de 
traçado de origem moderna (1933), projetada pelo arquiteto carioca Atílio Correia 
Lima. Um ambiente novo, fértil e livre para as experimentações dos jovens arquitetos, 
impulsionados pelos processos de desenvolvimento do interior do Brasil e pelas 
já consolidadas ideias da Arquitetura Moderna Brasileira a partir dos anos 1960.  
Antônio Lúcio Ferrari Pinheiro faz parte desse grupo de profissionais que colaborou 
para construção do imaginário da cidade ao estabelecer marcos na sua paisagem, 
postulando modernidades possíveis (GONÇALVES, 2002).  Portanto, o objetivo é de 
cooperar para preservação desses exemplares com o mapeamento da produção de 
mais de 50 anos de atividade do arquiteto. Um extenso e diversificado acervo – de 
aproximadamente 80 obras construídas, entre edifícios residenciais, institucionais 
e edifícios em altura – que revela aplicação dos conceitos da Arquitetura Moderna 
Brasileira, expressos principalmente na sua linguagem estética característica do 
concreto armado aparente e das experimentações de novos arranjos funcionais da 
chamada Escola Paulista. Busca-se, então, por meio da documentação desenvolver 
um estudo sistemático que serve como instrumento de reflexão acerca da Arquitetura 
Moderna, sobretudo da produção brasileira pós 1960.  

Palavras-chave: Documentação, Arquitetura Moderna, Antônio Lúcio Ferrari Pinheiro, 
Goiânia
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1. Introdução
Antônio Lúcio Ferrari Pinheiro é natural de Ponte Nova, município do interior do 
estado de Minas Gerais, cidade onde viveu até ingressar na Universidade em 1959. 
Graduou-se arquiteto em 1963 pela Escola de Arquitetura de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte. 

Elegeu Goiânia como sua cidade, uma nova capital da qual ajudou a construir sua 
paisagem. São quase cinquenta anos de produção de arquitetura e urbanismo 
- entre projetos, estudos, propostas para concursos e obra construída, com pro-
gramas diversificados e de naturezas tipológicas distintas. 

Entre Goiás e Minas Gerais, no ano de 1965 participou de uma equipe de plane-
jamento do Governo do Estado do Mato Grosso por um período curto na incum-
bência dos trabalhos no organismo central criado para coordenar a execução de 
obras daquele governo.

Em Goiânia efetivamente começou seus trabalhos em um órgão análogo, a 
SUPLAN. Permaneceu nesse organismo até o ano de 1974, concomitante com as 
atividades de profissional autônomo e professor. Goiânia marca o início da sua 
carreira de docente, tornando-se parte do corpo e professores fundadores do pri-
meiro curso de arquitetura e urbanismo de Goiás (1968), da então Universidade 
Católica de Goiás.

Ao relacionarmos o conjunto da sua produção no contexto de espaço e tempo, 
surgem algumas hipóteses a respeito do caráter da sua arquitetura, por apresen-
tar aspectos dos desdobramentos da Arquitetura Moderna do caso brasileiro, 
principalmente do ponto de estético, no uso do concreto armado e a supervalo-
rização da estrutura. O que demarca seu valor histórico e cultural, possibilitando 
eleger alguns exemplares passiveis de preservação.

Portanto, este artigo apresenta elementos, por meio da metodologia de pesquisa 
em história da arquitetura, que contribuem para a validação da obra de Pinheiro 
enquanto patrimônio moderno. Dados oriundos de uma pesquisa de mestrado 
intitulada Caminhos de uma arquitetura: trajetória e obra de Antônio Lúcio Ferrari 
Pinheiro que tem como objeto a obra construída e projetada no contexto da tra-
jetória do arquiteto entre os anos de 1968 e 1989. 

Uma pesquisa ampla que tem Goiânia como principal fonte de pesquisa, pois den-
tre todos os lugares de proposição de arquitetura de Pinheiro, ela se destaca por 
ter inscrito grande parte da sua produção. 

Nesse sentido, o texto a seguir contextualiza primeiro a cidade de Goiânia en-
quanto cidade moderna e o lugar das proposições de Pinheiro do ponto de vista 
histórico; em seguida trata da metodologia de pesquisa referente ao trabalho me-
strado em desenvolvimento; e por último, apresenta três projetos no contexto de 
sua trajetória na cidade. 

2. Goiânia, a arquitetura de uma cidade moderna: 
elementos para a preservação e o lugar da obra de 
Pinheiro
A produção de Pinheiro está inscrita em sua maioria na sua cidade de estabeleci-
mento, Goiânia. Uma cidade nova e de desenho moderno. Entretanto, apesar da 
fundação ser um marco nos processos modernizadores que vivia o país no início 
dos anos de 1930, sua paisagem foi adquirindo forma com o passar do tempo, 
tentando acompanhar os fluxos de modernidade, mesmo isolada no interior do 
país. Assim, o moderno imprimiu suas marcas, tanto no desenho de cidade quan-
to no caráter dos seus edifícios. Uma história que encontra dificuldades de ser 
resgatada, pois seu patrimônio recente ainda não é de conhecimento por boa 
parte do público que a ocupa, os seus cidadãos.
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Se torna importante conhecer os processos que a constituíram a história, da sua 
estrutura espacial, a qual Pinheiro integra e contribuiu com muitos projetos e re-
alizações enquanto arquiteto. Entretanto, ao chegar em Goiânia, em 1968, já havia 
uma paisagem, algumas arquiteturas, uma história construída e processos própri-
os de construção e reconstrução vividos pelas cidades.

Goiânia partiu de um projeto. O seu núcleo pioneiro foi fundado em 1937 para 
sediar a nova capital de Goiás, dentro do bojo do processo de modernização que 
vivia o país naquele momento. O plano original (1933), de autoria de Atílio Correia 
Lima, tem suas raízes no modelo de urbanismo francês com um sistema viário de 
grandes avenidas convergentes à sede do poder público, a Praça Cívica. O seu de-
senho foi complementado por outra referência a trazida por Armando de Godoy, 
em 1937, propondo um urbanismo inspirado no modelo inglês de Cidade Jardim 
no projeto do Setor Sul.

Além do desenho urbano, em suas construções iniciais predominava uma estéti-
ca também de características modernas, principalmente racionalistas do início de 
século, identificado por alguns como art’decó, devido à utilização de elementos 
decorativos geométricos, volumetrias simétricas e o predomínio de cheios sobre 
vazios nos elementos de composição das fachadas. Porém, devido à falta de re-
cursos financeiros e seu isolamento no centro do país, os edifícios pioneiros eram 
projetos de anônimos, ou de engenheiros da equipe técnica da administração da 
cidade comprometendo a qualidade dessas edificações. (CAIXETA e FROTA, 2013).

Nos anos de 1950, os padrões plásticos art’decó eram predominantes na paisagem. 
Com a construção de Brasília, devido à proximidade geográfica, Goiânia sediou 
outras experimentações estéticas, de mais alinhamento com o debate da arquite-
tura moderna brasileira já consolidada. Com isso, jovens profissionais arquitetos 
formados nas principais escolas do país tiveram a oportunidade de reconstruir 
a paisagem da cidade. Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes, como cha-
mou Hugo Segawa(1980), munidos de ideais e do debate recente da arquitetura 
brasileira e das grandes possibilidades de trabalho devido ao milagre econômico, 

inseriram novas arquiteturas, de outra estética e outras tipologias arquitetônicas.
(CAIXETA e FROTA, 2013).

Edifícios institucionais (universidades, órgãos públicos e clubes), grandes eq-
uipamentos urbanos (estádio de futebol, autódromo e estação rodoviária) e 
residências de alto padrão são alguns exemplos de estruturas que começaram 
a demarcar a cidade, expandindo sua paisagem até então restrita ao desenho e 
edificações do núcleo pioneiro da cidade. Alguns de autoria de arquitetos com 
nome em ascensão no contexto brasileiro naquele tempo, a exemplo de Paulo 
Mendes da Rocha e Davi Libeskind. No caso de Mendes da Rocha, os exemplares 
mais significativos são o Jóquei Clube de Goiás, de 1962; o Estádio Serra Dourada, 
em 1975; e a consultoria para o projeto do novo Terminal Rodoviário da capital, 
entre 1985-86.

É possível inserir essas realizações em momentos que Mello (1996) intitula como 
fluxos desenvolvimentistas. A pesquisadora, em 1996, produziu uma dissertação 
de mestrado Moderno e Modernismo: a arquitetura dos dois primeiros fluxos desen-
volvimentistas de Goiânia, onde pesquisou as manifestações do moderno por meio 
da arquitetura e do desenho cidade. Um trabalho pioneiro de pesquisa que teve a 
cidade de Goiânia como objeto, identificando duas fases importantes da paisagem 
construída enquanto frutos dos processos modernizadores vividos no século XX. 
A primeira, diz respeito aos anos de 1930 e 1950, sobre o processo de ideação da 
nova capital e os primeiros anos de construção dessa capital; e a segunda, trata 
do período entre 1950-1964, período descrito pela pesquisadora como lugar de 
manifestação e consolidação do modernismo em Goiânia, por meio da sua ar-
quitetura. 

Cabe destacar, segundo a pesquisa de Mello, que é possível constatar uma dinâmi-
ca contraditória dos processos de reconhecimento dos valores artísticos e históri-
cos que incidem sobre as arquiteturas dessa cidade, pois seu espírito desenvolvi-
mentista tem sempre olhos voltados para futuro, suas edificações de grande valor 
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são demolidas e repostas com facilidade sem que haja tempo hábil do resgate da 
sua história.

A pesquisa em desenvolvimento visa contribuir para os processos de registro da 
historiografia da arquitetura goiana, no objetivo de ampliar as discussões já desen-
volvidas anteriormente, iniciada por Mello (1996) e complementados por outros 
estudos na região centro-oeste que tem a arquitetura moderna como mote. A sa-
ber, em ordem cronológica, algumas delas são:  VAZ e ZÁRATE (2006), A experiência 
moderna no cerrado goiano; NETO (2010) Goiânia Casa Moderna 1950.1960.1970; 
MOURA (2011) Arquitetura residencial em Goiânia (1935–40); CAIXETA E ROMERO 
(2015) Interlocuções, o caso de Goiânia e de outras modernidades; e o mais recente 
é SILVA (2016), Arquitetos associados e espaço: tradição e modernidade nas obras de 
um quarteto de formação mineira.

Estes trabalhos têm o denominador comum de contribuir para preservação dessa 
paisagem moderna em diferentes temporalidades da história da capital goiana.  A 
obra projetada por Pinheiro, entre 1968-1989, integra o período de manifestação 
efetiva do modernismo na cidade, como descrito por Mello. Assim, o objetivo é de-
marcar seus valores estéticos por meio de um estudo sistemático que considerou 
a cidade de Goiânia como um dos chave na sua trajetória. 

4. A atuação de Antônio Lúcio Ferrari em Goiânia.

4.1 Mapeamento e aspectos metodológicos da pesquisa
Levando em conta os conceitos e valores que orientaram minha vida 
profissional, poderia definir meu trabalho em 3 décadas: década de 
1960 a 1970, como a década de sonhos e proposições; década de 1970 a 
1980, década de um brutalismo radical; e finalmente, a década de 1980 
a 1990, como a década de uma abertura para a redefinição de valores 
espaciais e construtivos.(FERRARI, in GONÇALVES, p. 111, 1991)

Apesar do claro reconhecimento por parte de Pinheiro em relação aos tempos e 
características de sua produção, como descrito acima, este estudo buscou uma 
cronologia outra. A estratégia foi eleger as obras e as experiências de mais de-
staque, por estar em conformidade com o objetivo geral do trabalho que tem a 
historiografia da arquitetura moderna brasileira e seus desdobramentos como 
referencial teórico e histórico. 

Além disso, os procedimentos técnicos metodológicos escolhidos orientaram out-
ros enfoques, pois as ferramentas utilizadas são próprias de estudos em que se 
investigam história da arquitetura, de caráter exploratório, do tipo documental 
em fontes primárias e secundárias, cuja obra é o documento principal, o ponto 
de partida para formular as proposições e os recortes necessários para o entendi-
mento do objeto (ZEIN, 2011). 

Optou-se pelo caráter exploratório no objetivo de proporcionar maior familiari-
dade ao problema, especificamente da Arquitetura Moderna e sua disseminação 
no território brasileiro. Conforme GIL (2002) este tipo de pesquisa tem como prin-
cipal meta “[...]o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (2002, 
p. 40), em que se busca aproximar o objeto (a obra do arquiteto Antônio Lúcio 
Ferrari Pinheiro) conceitualmente ao referencial teórico proposto (a arquitetura 
Moderna Brasileira).

A fonte principal de dados é o acervo particular do arquiteto. Pinheiro tem o hábi-
to de reconstruir e documentar sua produção. Entretanto a sua sistematização já 
elaborada precisou de uma nova organização dentro dos objetivos aos quais este 
trabalho se propõe.

Todo esse material disponível do arquiteto foi organizado com objetivo de com-
plementá-lo. Primeiro, por meio de um inventário, registrando e mapeando cada 
obra, com sua data de projeto, data de construção, localização e imagens de 
referência – uma coordenação cronológica e espacial que teve por objetivo orien-
tar a seleção dos exemplares a serem estudados de forma mais detida, dentro do 
recorte conceitual estabelecido.
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Buscou-se a partir desse primeiro mapeamento relatar e analisar a obra do ar-
quiteto concomitante com a sua trajetória. Uma metodologia que identificou al-
guns projetos (Figura 1) que sintetizam as principais experiências profissionais em 
três estados distintos. São elas: Minas Gerais: as primeiras experimentações; Mato 
Grosso: o espírito de desenvolvimento; Goiás: o estabelecimento. Dentro das ex-
periências no estado de Goiás, quatro fases são destacadas: a experiência como 
arquiteto do Departamentos de Obras Públicas da Superintendência de Planeja-
mento (Dop-Suplan); a integração como docente no grupo fundador da primeira 
Escola de Arquitetura do estado, a PUC-Goiás; os trabalhos desenvolvidos dentro 
da empresa de construção civil Provale; e por último, a atividade como profissional 
liberal e o desenvolvimento de projetos para clientes particulares.

Importante destacar que alguns projetos não estão direta e temporalmente rela-
cionados com os locais que trabalhou. Uma experiência especificamente é à parte 
e, por isso não teve projeto associado, o caso da fundação do curso de arquitetura 
da PUC-Goiás. Entretanto, este fato histórico faz parte e integra a trajetória de 
Pinheiro, pois é um dos professores fundadores da escola. 

A seleção das obras que integram o estudo são frutos de um inventário geral e 
a partir dele foi relacionado a sua produção no tempo e espaço, o que resultou 
na seleção da amostra catalogada, enquadrados cada um dentro do contexto 
cronológico ou conceitual estabelecido.

Figura 1–  Acima, linha do tempo da obra em períodos, abaixo, as obras selecionadas para o 

estudo. -  Fonte: as imagens - acervo pessoal de Antônio Lúcio Ferrari.  Infografia -  o autor, 2018.
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4.1 Os projetos para Superintendência de Planejamento
Com o fim da empreitada de Cuiabá, Pinheiro segue para Goiânia em 1967, a con-
vite do amigo arquiteto Armando Scartezzini, e assume uma vaga de arquiteto no 
organismo central criado para coordenar a execução de obras do Governo do Es-
tado na gestão do Governador Mauro Borges – O Dop-Suplan. Essa instituição era 
responsável por desenvolver diversos projetos institucionais no Estado, principal-
mente na capital. Essa experiência representa o primeiro contato com a paisagem 
da cidade de Goiânia, suas transformações e os processos de desenvolvimento a 
partir do desenvolvimento de obras públicas.  

A Suplan foi muito importante no desenvolvimento da arquitetura goiana, pois os 
arquitetos e engenheiros recém-formados nas principais escolas do país tiveram 
a oportunidade de trabalhar na empresa e desenvolver trabalhos relevantes no 
campo construção civil. 

As obras de maior porte de Pinheiro são oriundas dessa fase, como o Colégio 
Prestes e Silva(1968), o Palácio da Justiça(1968), a Prefeitura de Anápolis(1971), o 
Departamento de Técnica Policial(1972) e o Tribunal de Contas do Estado(1972), 
localizado na Praça Cívica.

O Colégio Prestes e Silva (figura 2) é seu primeiro projeto de grande impacto na 
cidade. Hoje Colégio Pré-universitário, trata-se de uma escola de ensino médio, 
com uma arquitetura de grandes arranjos estruturais associados a elementos con-
strutivos e instalações aparentes como princípio estético, próprio da arquitetura 
dita Brutalista, produzida no Brasil a partir dos anos de 1960. O conjunto está im-
plantado em uma quadra inteira e seus blocos ocupam desníveis articulados por 
uma espécie de pátio. Cada um tem autonomia funcional e plástica, viabilizados 
pelo esquema de sobreposição de vigas e pelo apelo às características dos materi-
ais na utilização de elementos como o tijolo aparente, cobogós e painéis artísticos, 
de autoria da artista goiana Ana Maria Pacheco, variando texturas cores e formas.

Figura 2–  Ficha catalográfica Colégio Prestes e Silva.

Fonte: as imagens - acervo pessoal de Antônio Lúcio Ferrari.  Infografia -  o autor, 2018.
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4.2 Os edifícios em altura: a empresa de construção 
civil PROVALLE
Pinheiro participa de um momento significativo de construção da paisagem ver-
ticalizada de Goiânia por meio dos projetos desenvolvidos para a empresa Prov-
alle. Uma incorporadora de construção civil responsável pela realização de diver-
sos empreendimentos durante os anos 1970, 80 e 90 na capital de Goiás, em sua 
maioria, edifícios de apartamentos de alto padrão localizados em regiões nobres 
da cidade. A Provalle, junto com outras empresas análogas como a Encol, con-
tribuiu para a consolidação e emergência da paisagem verticalizada da capital, 
além de ajudar a romper os limites do desenho urbano do núcleo original. Surgem 
novos bairros e setores impulsionados pelo desenvolvimento imobiliário a da ci-
dade, como o Setor Oeste, Setor Aeroporto e Setor Universitário.

Como foi destacado anteriormente, até os anos finais da década de 1960 a es-
tética das edificações predominou tipologias mais singelas de, no máximo, dois 
a três pavimentos. Com o crescimento econômico inicia-se um processo gradati-
vo de verticalização da cidade, começando na região central entre os anos 1964-
1975(VAZ, 2002) e se expandindo para as regiões leste e oeste da cidade, princi-
palmente. Os singelos edifícios do núcleo pioneiro foram substituídos por edifícios 
residenciais de alto padrão, entre quinze e vinte pavimentos, de apelo estético 
também outro, do concreto armado aparente e formas geométricas puras e bem 
definidas.

O primeiro projeto de Pinheiro na empresa Provalle acompanha esse processo 
de verticalização da cidade. Localizado no Setor Aeroporto, o edifício Itaipú (fig-
ura 3), um edifício de apartamentos tem sua concepção no princípio estrutural 
prototípico experimentado no projeto da sua casa, explorando as possibilidades 
compositivas e funcionais que a disposição da estrutura permitia. A ideia, segundo 
Pinheiro, a partir dos novos arranjos “...era construir um conjunto diferenciado 
da paisagem”. Assim, Ferrari lançou mão da estrutura aparente como elemento 
definidor da forma dos edifícios, mantendo sua autonomia dos demais sistemas, 

como os de circulação e de vedação. As vigas são colocadas nas faces do edifício. A 
torre emerge quinze pavimentos sobre uma plataforma, onde estão localizadas as 
garagens e, as unidades habitacionais ramificam-se em três direções distintas em 
forma de “Y”, articuladas pelo sistema de circulação vertical, disposta no centro.

Figura 3–  Ficha catalográfica Edifício Itaipú.

Fonte: as imagens - acervo pessoal de Antônio Lúcio Ferrari.  Infografia -  o autor, 2018.
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4.3 Os projetos particulares: a casa do arquiteto.
Estabelecido na capital, as atividades de arquiteto não eram restritas aos projetos 
encomendados pelo órgão estatal ou para empresa Provalle. Antônio Lúcio real-
izou trabalhos paralelos, dividindo o seu tempo entre o ensino de arquitetura e o 
desenvolvimento de projetos para clientes particulares. Cabe destacar o relevante 
número de projetos de tipologias e linguagens distintas, realizado entre 1968 e 
1989. Um extenso e diversificado acervo – de aproximadamente 80 obras con-
struídas, entre edifícios residenciais, institucionais e edifícios em altura.

A principal experiência de projeto de Antônio Lúcio, sem dúvida, é sua própria 
residência (figura 4). Um projeto que sintetiza sua pesquisa formal e espacial, o 
paradigma do seu discurso. A casa, fruto de quase dez anos de investigação, foi 
iniciada quando integrava a equipe de planejamento na cidade de Cuiabá, em 
1966, e em conjunto com outros arquitetos, desenvolveu um módulo de habitação 
que permitisse sua reprodução em série, um protótipo. A forma adotada tinha 
por base um prisma de base quadrada, suportado por um sistema estrutural de 
16 vigas, esbeltas, distribuídas em quatro pilares, permitindo a locação parte da 
morada neste volume. A residência está implantada em um lote urbano de forma 
trapezoidal e de topografia plana. Sua fachada frontal possui orientação sudeste. 
O volume principal, assim surge como um objeto autônomo isolado no terreno, 
liberado de suas divisas com os lotes vizinhos, assim como havia sido concebido o 
protótipo dos anos 1960. A projeção do corpo principal da edificação é uma figura 
geométrica: um quadrado, que se desenvolve paralelamente à fachada principal. 
Para conter as especificidades do programa, foram acrescentados alguns volumes 
autônomos, como o escritório do arquiteto e um apoio de serviço. A piscina surge 
como decorrente da geometria do terreno. Em suma, a composição formal do 
projeto como um todo possui três volumes: o principal, que abriga o setor ínti-
mo e social da casa e mais dois volumes secundários, localizados no pavimento 
térreo, abaixo do principal, e que abrigam as duas funções antes relacionadas. A 
estrutura é em concreto e sua concepção é a principal fonte de geração formal da 
residência, que explora ao máximo a expressividade do material. 

Figura 4–  Ficha catalográfica Casa do Arquiteto.

Fonte: as imagens - acervo pessoal de Antônio Lúcio Ferrari.  Infografia -  o autor, 2018.
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5. Considerações finais
As produções da arquitetura brasileira após 1960 são muito ricas e diversificadas 
e merecem atenção na intenção de sua preservação. Um tempo histórico que, 
apesar de relativamente recente, representa os caminhos que a arquitetura mod-
erna brasileira tomou, a partir das principais escolas de desenvolvimento da mod-
ernidade, a paulista e carioca.

Fica claro, pelo menos preliminarmente, que os fluxos de modernidade não ficar-
am restritos aos grandes centros e alcançaram regiões periféricas como Goiânia. 
Além disso, mesmo que de forma tardia, esses novos arquitetos que produziram 
nas décadas de 1960 e 1970, contribuíram para a construção de uma cultura ar-
quitetônica nacional, mesmo de maneira superficial, como apontado por alguns 
pesquisadores.

Pinheiro, sem dúvida, enquanto arquiteto atuante, buscou na sua trajetória ex-
pressar os valores que essa arquitetura propagava enquanto instrumento de 
emancipação da sociedade através da arte e da técnica.  

6. Referências
BASTOS, M. A. J; ZEIN, R. V. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 
2010.

CAIXETA, E. M. M. P.; ROMEIRO, B (Org.). Interlocuções na Arquitetura Moderna no 
Brasil: O caso de Goiânia e de outras modernidades. Goiânia: Editora UFG, 2015b.

CAIXETA, E. M. M. P.; FROTA, J. A. D.  Clube de Regatas Jaó. Reconstruindo uma 
Documentação. DVD Anais do 2º Seminário Ibero-americano. Arquitetura e Docu-
mentação. Belo Horizonte, 2011.

CASTRIOTA. L. B. Arquitetura e Documentação. São Paulo: Annablume; Belo Hori-
zonte:  IEDS, 2011.

FROTA, J. A. D.; CAIXETA, E. M. M. P. Clube de Regatas Jaó: documentação e con-
strução. DVD Anais do 9º Seminário DOCOMOMO Brasil. Brasília, 2011.

GIL, A. C. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. São Paulo: Ed. Atlas S. A., 2002.

GONÇALVES, A. R. Arquitetura Residencial em Goiânia nos Anos 70: Dois exem-
plos. Trabalho apresentado na disciplina de Teoria e História da Arquitetura IX da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UCG. Goiânia, 1991.

______________, A. R. Goiânia: Uma Modernidade Possível. Brasília: Ministério da 
Integração Nacional, 2003.

MELLO, M. M. Moderno e Modernismo. Dissertação. Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo. São Paulo: FAU-USP, 1996.



6142 6143

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

MOURA, A. A. P. O IPHAN e a preservação do patrimônio arquitetônico moderno. 
Apresentação realizada ao GT Arquitetura Modernista em Goiás (mimeo) Goiânia, 
outubro de 2009.

MOURA, A. A. P. Arquitetura Residencial em Goiânia (1935-40): A modernidade 
revelada. Dissertação. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Brasília, FAU-UNB, 
2011.

SILVA NETO. E. A. Goiânia Casa Moderna. 1950. 1960. 1970. Dissertação. Mestrado 
em Arquitetura. Brasília: FAU-UNB, 2010.

PINHEIRO, A. L. F.. Depoimento [fev 2018]. Entrevistador: Ronaldo da Paixão Fon-
seca Goiânia, 2018. Entrevista concedida como subsídio à dissertação de mestra-
do do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Projeto e Cidade  
da Faculdade de Artes Visuais/Universidade Federal de Goiás.

VAZ, M. D. A. C. Transformação do centro de Goiânia: renovação ou reestruturação? 
Dissertação (Mestrado). Mestrado em Geografia. Goiânia: IESA-UFG, 2002.

VAZ. M. D.; ZÁRATE, M. H. A casa goiana: Documentação arquitetônica. Goiânia: 
Editora da UCG, 2003

VAZ. M. D.; ZÁRATE, M. H. A experiência moderna no cerrado Goiano. São Pau-
lo: Arquitextos 067, 2006. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/06.067/399> acesso em: 05 de outubro de 2013.

ZEIN, R. V. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. Tese (Doutorado). 
Doutorado em Arquitetura. Porto Alegre: UFRGS, 2005.

ZEIN, R. V. Há que ser ir  as coisas: revendo as obras in Leituras em Teoria da Ar-
quitetura 3. Objetos / org. ROCHA-PEIXOTO, G. e.t. AL. Rio de Janeiro: Rio Book’s, 
2011. pg. 204 a 236.



6144 6145

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

PATRIMÔNIO CULTURAL 
IMATERIAL - ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL 
DELTA DO PARNAÍBA, MEIO 
NORTE DO BRASIL
MOURA, RITA DE CÁSSIA. (1); LOPES, FÁBIO ESTEFANIO 
LUSTOSA. (2); 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
Programa de Pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia.
Rua José Quirino, 10618. Bairro Coqueiro, Luís Correia, PI, Meio Norte do Brasil
E-mail: cassia.moura@gmail.com

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
Programa de Pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 
Rua Nilo Brito 1386, Morada do Sol, Teresina-PI
E-mail: fabiolopes@ifpi.edu.br

RESUMO
Em 2008, na Área de Proteção Ambiental, APA Delta do Parnaíba, Meio Norte do 
Brasil, iniciamos uma investigação sobre o Patrimônio Cultural Imaterial. Como 
primeiro recorte desse imenso território, selecionamos, no Estado do Maranhão, no 
município de Araioses, a Ilha das Canárias (uma Unidade de Conservação); no Estado 
do Piauí, o município de Ilha Grande; no município de Parnaíba, Ilha Grande de Santa 
Isabel; no município de Luís Correia, o Bairro Coqueiro da Praia e o município de 
Cajueiro da Praia. Como método para esse primeiro Inventário, usamos o Manual 
de Aplicação, ferramenta do Inventário Nacional de Referências Culturais, do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a História Oral, a Etnografia, 
o filme e a fotografia documental. Inventariamos entre 2008 a 2016, a artes de 
pesca e a construção de embarcações. Desde 2017, estamos a revisar e completar 
dados do Inventário para criar uma base de dados para pesquisa, bem como para 
comunicar, dar a ver a rica e complexa paisagem cultural do território. Nos limites 
deste texto, apresentamos registros audiovisuais, parte desse segundo momento das 
investigações, que nos permitiu a concepção da Série de Documentários Etnográficos 
com o título POVOS DO DELTA, trata-se do primeiro episódio, cuja narrativa 
centramos na vida cotidiana de 15 pescadores artesanais de Coqueiro da Praia. São 
vivências, experiências associadas ao mar, aos apetrechos de pesca, a conhecimentos 
de espécies de peixe, fluxo de maré etc.  Memórias atravessadas por sonhos e 
expectativas em um tempo presente no qual a pesca artesanal se encontra em risco 
em um território marcado pela chegada avassaladora da globalização, dos grandes 
empreendimentos.

Palavras chave: Documentário Etnográfico; Patrimônio Imaterial; Pesca Artesanal; 
Delta do Parnaíba.   
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Introdução/Contexto 
Desde 2017, estamos a revisar e completar dados do Inventário do Patrimônio 
Imaterial das artes de pesca e construção de embarcações, que iniciamos em 2008 
na APA Delta do Parnaíba. O trabalho envolve uma equipe de professores e alunos 
do Programa de Pós-graduação, Mestrado Profissional, em Artes, Patrimônio e 
Museologia. Nos limites deste texto, apresentamos os registros audiovisuais, par-
te desse segundo momento das investigações, que nos permitiu a concepção da 
Série de Documentários Etnográficos com o título POVOS DO DELTA, trata-se do 
primeiro episódio, cuja narrativa centramos na vida cotidiana de 15 pescadores 
artesanais de Coqueiro da Praia. São vivências, experiências associadas ao mar, 
aos apetrechos de pesca, a conhecimentos de espécies de peixe, fluxo de maré 
etc.  Memórias atravessadas por sonhos e expectativas em um tempo presente no 
qual a pesca artesanal se encontra em risco em um território marcado pela chega-
da avassaladora da globalização, dos grandes empreendimentos.

Neste primeiro episódio, apresentamos o ofício e modos de fazer das artes de 
pesca no Bairro da Coqueiro da Praia, uma Vila de Pescadores, localizada no mu-
nicípio de Luís Correia, no Piauí. 

Desde 2017, trabalhamos diretamente com os registros audiovisuais que farão 
parte do acervo do Núcleo de Documentação, Informação e Memória do Centro 
de Interpretação da Paisagem Cultural do Delta do Parnaíba vinculado ao Mestra-
do Profissional da UFPI.

Ao longo do trabalho, realizamos estudos e pesquisas sobre história oral e et-
nografia, patrimônio cultural, memória, filme etnográfico; identificamos os pesca-
dores artesanais; realizamos os registros em suportes diversos (escrito, sonoro, 
fotográfico e audiovisual), editamos o primeiro episódio da série. 

O trabalho nos impõe desafios e inquietações no contato direto com as pessoas, 
em lidar com uma natureza de pesquisa participativa e métodos do filme docu-
mentário, história oral, com recursos audiovisuais e com a fotografia documental.

Ao longo de 2017, realizamos pesquisas de natureza histórico-etnográfica, que 
compreender as lógicas socioculturais da vida cotidiana dos pescadores da Vila 
do Coqueiro da Praia; realizamos estudos sobre as memórias e histórias do lugar, 
as documentamos em suportes diversos, como instrumentos capazes de registrar 
formas, cores, movimentos, dramatizações, teatralizações e diálogos mediados 
entre pesquisares e pescadores, nossos informantes, depoentes, mas sobretudo 
parceiros. 

A pesca artesanal é patrimônio cultural ancestral da Vila do Coqueiro da Praia. 
Joina Borges realizou um trabalho de natureza histórico-etnográfica com popu-
lações que se identificam antepassados indígenas que habitaram a APA Delta do 
Parnaíba; para a historiadora: 

[...] é possível ouvir as pessoas de hoje interpretando o passado: Essa 
vasilha servia para fazer beiju [...] plantava-se a mandioca, colhia-se, 
colocava-a em um tipiti, e depois de alguns dias a farinha estava pronta 
e o beiju estava assando, nesse alguidar de cerâmica. Bons tempos onde 
se podia dormir nessas dunas, olhando as estrelas, pensando na pesca 
do dia seguinte, ou nas ostras que ainda fartas podiam ser colhidas das 
pedras que brotam do mar [...] uma coisa puxa a outra e o sopro vai 
desembaraçando lembranças que vão sendo construídas a partir dos 
lugares e das coisas. (BORGES: 2006, p. 44) 

Até o início da década de 1970, Coqueiro da Praia era uma pequena vila de pes-
cadores artesanais de vida simples; nascidos no próprio lugar ou originários do 
Ceará e Maranhão. Nas memórias dos pescadores, há um tempo de abundância 
de peixes e interesse por ser pescador. Há mais de quarenta anos, parte dos res-
identes passaram a ter acesso à energia elétrica, água encanada, pavimentação 
urbana; foi construída a estrada que passou a ligar o centro da cidade de Luís 
Correia à bairros e municípios do entorno. Projetos de infraestrutura, educação 
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e cultura que trouxeram a modernização e alteraram hábitos, atitudes, valores, 
costumes. Houve, ainda nos anos 1970, a implementação de um polo do Projeto 
Rondon; a tentativa de criar na Vila um polo de artesanato com a fibra da taboa, do 
crochê‐, corte, costura etc. Muitos moradores do Coqueiro, bairros e municípios 
vizinhos participaram dos ciclos de formação, mas, esses projetos não tiveram 
continuidade devido às sucessivas trocas de gestão governamental. Atualmente, 
os residentes vivem da pesca artesanal, do pequeno comércio de alimentos e 
bebidas, do serviço público ou como empregados em residências de veraneio.

Na década de 1950, Câmara Cascudo fez o primeiro estudo de forma sistemática 
sobre as comunidades que viviam da pesca em embarcações chamadas jangadas 
no litoral nordestino. Em seus estudos e pesquisas evidenciou a tradição e o con-
hecimento transmitido de geração em geração, destacou as marcas da oralidade.

Aí encalhavam botes e especialmente jangadas, as jangadas do alto, 
veteranas das pescarias de dormida nas paredes, cinquenta milhas de 
largo, balançando no banzeiro do mar, a vela enrolada, o mastro fora 
do banco, o vento morno assobiando nos cabrestos, as estrelas vigiando 
lá em cima, o cruzeiro alto, brilhando.

Estes foram meus professores na jangada e coisas de pescaria. 
Pescadores de muitos anos, pacientes, entusiasmados com a doutrina 
ensinada e curiosidade perguntadeira do aluno. (CASCUDO, 2012, p. 4-5)

Os nossos estudos confirmam as mudanças rápidas no lugar com a chegada da 
modernização; com a ampliação do fluxo turístico, com o fortalecimento da pes-
ca comercial e industrial em detrimento da pesca artesanal. Há mudanças trazi-
das pelos meios de comunicação, pela mídia em escala mundial. O cenário é de 
conforto e desconforto, de desarticulação de formas de viver comunitárias; há 
novas formas de existir, estilos-de-vida, convergências e divergências de praticas 
e lógicas sociais; há alteração profundas nos modos de uso social dos diferentes 
espaços. Claramente percebemos um:

[…] esforço consistente de substituir o entendimento natural da 
comunidade de outrora, o ritmo, regulado pela natureza, da lavoura, e a 
rotina, regulada pela tradição, da vida do artesão, por uma outra rotina 
artificialmente projetada e coercitivamente imposta e monitorada. 
(BAUMAN, 2003, p. 36)

A conversas informais com os pescadores, os roteiros de entrevistas nos per-
mitem compreender que a pesca artesanal na Vila é realizada eminentemente por 
homens com faixa etária entre 35 a 65 anos. São os donos de seu ofício, ícones 
de um modo de vida, detentores do saber-fazer das artes de pesca, homens-
memória de uma tradição viva e frágil. Poucos são os pescadores que vivem unica-
mente da atividade da pesca; normalmente, o pescador organiza seu tempo para 
complementar a renda familiar com atividades ligadas à construção civil, serviços 
domésticos em casas de veraneio, turismo etc. O Bairro é um híbrido passado-pre-
sente com um futuro incerto, um “espaço social polissêmico” (GRÜNEWALD, 2001, 
p. 128)

Os registros de memórias  
Jacques Le Goff (1994) conceitua memória como a propriedade de conservar cer-
tas informações, um conjunto de funções psíquicas que permite ao indivíduo ou 
coletividade a atualização de impressões ou informações passadas, ou reinter-
pretadas como passadas. No que refere ao patrimônio cultural, a memória é um 
espaço de tensão, resulta de um processo de construção que também envolve 
outras forças, como o poder (CHAGAS, 2009). Só existe memória em diálogo com 
o esquecimento. A memória é seletiva.

No entanto, através de uma espécie de argumento tautológico trata-
se frequentemente de justificar a preservação pela iminência da 
perda e a memória pela ameaça do esquecimento, com isso deixa-se 
de considerar que o jogo e as regras do jogo entre esquecimento e 
memória não são alimentados por eles mesmos e que a preservação 
e a destruição não se opõem num duelo mortal, complementam-se e 
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sempre estão ao serviço de sujeitos que se constroem e são construídos 
através de práticas sociais. (CHAGAS, 2009, p. 44)

Ainda segundo Chagas, o exercício da memória poderá tender na implementação 
de processos com potência emancipadora em processos colaborativos de iden-
tificação, criação e salvaguarda do patrimônio cultural. Seguimos nessa direção, 
que justifica a criação de um espaço-memória - o Núcleo de Informação, Docu-
mentação e Memória a ser implantado na própria Vila do Coqueiro da Praia. Um 
espaço de sociabilidade e atribuição de sentidos e significados, de conhecimento, 
reconhecimento e proteção do patrimônio cultural e ambiental.

Sobre a noção de comunidade, Brulon (2015, p. 275) afirma que:

[...] a própria noção de ´comunidade´, passível de problematizações 
a partir da ótica da antropologia contemporânea, adquire um sentido 
próprio, e o termo passa a ser utilizado pelo grupo local para organizar 
em um só regime os valores que são comuns no grupo e, logo, podem 
servir para identificá-lo como tal.

E continua,

A comunidade é um conjunto complexo de atores que se inventam 
como gestores, conservadores e, ocasionalmente, como público [...] são 
atores todos aqueles que, ao mesmo tempo, vivem e fazem da vida [...] 
ou patrimônio que é simultaneamente vivido e observado no presente. 
(2015, p.283)

A contribuição deste trabalho, parte de um projeto maior do Mestrado Profis-
sional, firma-se em uma perspectiva colaborativa de produção de conteúdos e 
cidadania; tem uma função social, buscamos Universidade e Comunidade, juntos, 
enfrentar as desigualdades sociais, buscarmos a dignidade social, contribuir para 
a formação reflexiva de processos colaborativos e criativos, uma procura constan-
te pela

[...] construção de outro ´regime de qualificação´, colocando em 
primeiro plano os valores do grupo, e não o de agrupar objetos em 
função dos interesses de um curador ou de um regime patrimonial 
preestabelecido. [...] era a passagem de um ´regime de singularidade´, 
que valorizava aquilo que é raro, excepcional e fora do comum [...] para 
um ´regime de comunidade´ (HEINICH 2012:31), que valorizaria o que é 
amplamente compartilhado no grupo (BRULON, 2015, p.275)

Pretendemos um trabalho colaborativo, usamos como um dos caminhos met-
odológicos a pesquisa-ação; um método de pesquisa social aplicada, qualitativa 
e participativa, que nos permite mediar experiências no cotidiano da comuni-
dade, nos valendo como ferramenta de registro os recursos audiovisuais, que nos 
aproxima de outras formas de ver, exercitarmos o olhar e adentramos os espaços, 
registramos singularidades, afetividades, sentidos.

Para documentar os registros diversos estamos a usar o Manual de Aplicação, 
ferramenta teórico-metodológica do INRC – Inventário Nacional de Referências 
Culturais. O Manual foi produzido por uma equipe sob a coordenação do antro-
pólogo Antônio Augusto Arantes (PINHEIRO; MOURA, 2008). O INRC é um instru-
mento que possibilita a salvaguarda de bens culturais. É considerado pelo IPHAN 
um potente instrumento de identificação e documentação de bens culturais de 
natureza material e imaterial. Célia Maria Corsino esclarece que: 

O INRC é, antes, um instrumento de conhecimento e aproximação do 
objeto de trabalho do IPHAN, configurado nos dois objetivos principais 
que determinaram sua concepção:

1. identificar e documentar bens culturais, de qualquer natureza, para 
atender à demanda pelo reconhecimento de bens representativos 
da diversidade e pluralidade culturais dos grupos formadores da 
sociedade; e

2. apreender os sentidos e significados atribuídos ao patrimônio cultural 
pelos moradores de sítios tombados, tratando-os como intérpretes 
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legítimos da cultura local e como parceiros preferenciais de sua 
preservação. (CORSINO, 2000. p. 8)

A História Oral é igualmente um método valioso neste pesquisa-ação, auxilia e 
complementa os instrumentos de pesquisa encontrados no Manual de Aplicação 
do INRC. Optamos pelas entrevistas temáticas com os pescadores, para dar ênfase 
ao ofício e modos de fazer da pesca artesanal; compreender como os pescadores 
percebem as mudanças, as permanências no cotidiano do trabalho. Alberti, (2005, 
p.19) afirma que a entrevista de História Oral ‐ seu registro gravado e transcrito ‐ 
adquiriu estatuto de documento, mas não ajustado aos ditames da história posi-
tivista e acrescenta que a metodologia trata:

[ ] de ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas 
do passado através do estudo aprofundado de experiências e versões 
particulares; de procurar compreender a sociedade através do indivíduo 
que nela viveu; de estabelecer relações entre o geral e o particular 
através da análise comparativa de diferentes testemunhos, e de tomar 
as formas como o passado é apreendido e interpretado por indivíduos e 
grupos como dado objetivo para compreender suas ações. 

Para os registros usamos o suporte audiovisual e para comunicar o documentário 
etnográfico. Buscamos urdir narrativas para apresentar as dinâmicas do dia-a-dia, 
as representações de mundo, crenças, tradições, relações interpessoais, lógicas 
sociais. 

Registro do fazer
Realizamos pesquisa em documentos oficiais e literatura patrimônio cultural e ar-
tes de pesca com foco na APA Delta do Parnaíba, orientados pelas Professoras 
Áurea da Paz Pinheiro e Elenilce Soares Mourão, ministrantes das disciplinas Mét-
odos e Técnicas de Pesquisa e Conservação e Restauro do Mestrado Profissional, 
o que nos permitiu planejar encontros e realizar entrevistas com um grupo de 15 
pescadores. Cada mestrando que participou das disciplinas - Turma (2017-2019), 
ficou responsável pela identificação, investigação e registro de um pescador, sua 

embarcação (Canoa) e os artefatos de pesca que constituem o cotidiano desses 
senhores. 

Acompanhamos, registramos e editamos esses registros, nos valendo de nossa 
experiência com registros audiovisuais, acompanhamos os colegas mestrandos e 
fizemos os trabalhos técnicos na captação de áudio e vídeo, fotografia etc. Inicial-
mente foram 8 entrevistas encontros no espaço de sociabilidade dos pescadores, 
um abrigo de madeira coberto com palha de carnaúba em a praia; o espaço é 
usado para despescagem, bate papo, apreciar o nascer do sol etc.

As artes de pesca e a construção de embarcações na APA Delta do Parnaíba é 
parte de projeto de pesquisa, matriz deste nosso trabalho, em andamento desde 
2008, por Áurea Pinheiro e Cássia Moura, que realizam estudos e intervenções de 
natureza histórica e etnográfica. Os resultados deste projeto, nos motivaram a in-
gressar na equipe e participar dos trabalhos de registro das memórias e histórias 
dos pescadores; nos encanta a possibilidade de continuar com a produção de doc-
umentários. 

Das discussões com as pesquisadoras, agora, Coordenadoras Mestrado Profis-
sional, nasceu a ideia de criar uma série de documentários sobre os Povos do Del-
ta. Neste primeiro documentário da série, apresentamos a poética das memórias 
e histórias de parte das populações ribeirinhas, praieiras e deltaicas, nomeada-
mente dos pescadores do Coqueiro da Praia.

O primeiro documentário tem duração de 10 minutos tem como fio condutor da 
narrativa os relatos de 6 pescadores, são falar urdidas sobre as tradições do fazer 
local, ‐causos‐ e vivências diárias, as incertezas de um futuro das artes de pesca 
na comunidade de Coqueiro da Praia.

Pela natureza do trabalho, seguimos os registros e edições de novos capítulos 
da série. Avaliamos a possibilidade, a depender dos recursos humanos e infra 
estruturais, de realizar oficinas com jovens da Vila para realização de produtos 
audiovisuais, criados a partir do uso de smartphones. A ideia é ser um processo 



6154 6155

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

de investigação sensível e colaborativo, ampliando a produção de documentários 
etnográficos para comporem o acervo do Núcleo de Documentação, Informação e 
Memória do Centro de Interpretação da Paisagem Cultural do Delta do Parnaíba. 

Núcleo de Memória Audiovisual  
O Núcleo de Documentação, Informação e Memória da Paisagem Cultural do Del-
ta do Parnaíba terá como missão salvaguardar as histórias e memórias dos Povos 
do Delta do Parnaíba. Estará sediado no Centro de Interpretação da Paisagem Cul-
tural Delta do Parnaíba, na antiga Escola Estadual José Pinto, localizada na entrada 
da Vila, próxima à Praia do Coqueiro.

O Núcleo, além de salvaguardar os registros documentais de pesquisas realizadas 
pelo Mestrado Profissional e de outros agentes públicos e privados, colaboradores, 
dentre eles os registros audiovisuais, dará apoio à construção de outros registros 
audiovisuais sobre a memória das comunidades da APA Delta do Parnaíba. 

Trabalho que pode partir de diálogos sobre produção de imagens e seu papel 
legitimador, formador de memórias e identidades, para auxiliar na formação de 
agentes transformadores locais, capazes de realizarem registros a partir do olhar 
da comunidade, de outras perspectivas de mundo. Essas experiências provocam o 
exercício de um olhar mais atento ou da renovação da percepção sobre o próprio 
cotidiano, do entorno, de outros mundos.

Podemos usar como experiência a Educomunicação, um campo teórico-prático de 
proposição de intervenções ligadas ao uso das mídias, nos processos de relação da 
comunidade com seu patrimônio cultural. Essa metodologia sugere a construção 
de ecossistemas comunicativos abertos, com relação horizontalizada entre os co-
laboradores, com o uso de instrumentos a comunicação e a arte. 

A poética da obra em movimento (como em parte a poética da obra 
´aberta´) instaura um novo tipo de relação entre artista e público, uma 
nova mecânica da percepção estética, uma diferente posição do produto 

artístico na sociedade; abre uma página de sociologia e de pedagogia 
[ ]. Levanta novos problemas práticos, criando situações comunicativas, 
instaura uma nova relação entre contemplação e uso da obra de arte. 
(Eco,1991, p.65 apud Soares, Viana, Xavier - Org. 2017, p.800)

Os registros audiovisuais coletados são dotados de organicidade, além disso, as 
intervenções propostas integram uma rede de ações em andamento na APA Del-
ta do Parnaíba. Os “resíduos” - vídeos, fotos, áudios, desenhos, mapas, mantém 
vínculos contextuais com os outros documentos produzidos em outras pesquisas 
realizadas no contexto do Projeto Matriz iniciado ainda em 2008.

Associado aos registros audiovisuais, documentos do Núcleo, há um trabalho de 
gestão documental, para que os registros sejam submetidos à avaliação, classi-
ficação, indexação e, como o Núcleo é parte do Centro de Interpretação, devem 
ser mantidos em seu contexto de forma que estejam acessíveis, fisicamente e 
contextualmente.

Assim, iniciamos pesquisa em documentos oficiais e técnicos sobre o assunto, a 
exemplo, a Portaria nº 90 de 27 de maio de 2010, do Conselho Nacional de Arqui-
vos (CONARQ) que cria a Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográf-
icos e Sonoros (CTDAIS), segundo (BLANCO, SIQUEIRA, VIEIRA.org, 2016) com a 
finalidade de conhecer estudos, normas e procedimentos no que se refere à ter-
minologia, à organização, ao tratamento técnico, à guarda, à preservação, à desti-
nação e ao acesso de documentos imagéticos e sonoros (o trabalho com a gestão 
documental será realizado uma mestranda - da área das ciências da documen-
tação e informação - biblioteconomia).

Toda instituição produz registros, documentos que acompanham 
seu desenvolvimento, que atestam seus atos, que demonstram seus 
objetivos. Esses arquivos, presentes em todos os segmentos da sociedade 
humana, são espaços de memória constituídos de um amplo manancial 
de possibilidades, muito além daquelas tradicionalmente percebidas 
em suas funções probatórias e acadêmicas. O arquivo como local de 
cultura, como espaço de lazer, como ativo econômico, ferramenta de 
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pertencimento, elemento de identidade, polo de difusão intelectual, 
provedor de conhecimento e lugar de (re)construção de memória e (re)
significados. Todavia, para que o arquivo se consolide nesse plural lugar 
administrativo, cultural, histórico. (BLANCO, SIQUEIRA, VIEIRA.org, 2016 
p.43) 

Colaboração, engajamento e uso qualificado do 
patrimônio 
Museologia e inovação social atravessam os trabalhos do Mestrado Profissional 
em Artes, Patrimônio e Museologia, que incluem arte e participação, que costuram 
nosso trabalho, um lugar de encontro, colaboração, troca e criação. 

Acreditamos que pesquisa, registro e comunicação são ações indissociáveis, por-
tanto, a missão de nosso trabalho é primordialmente contribuir com a construção 
de espaços de investigação e produção de conhecimentos para as comunidades 
do território. A criação de um Núcleo Documentação, Informação e Memória per-
mitirá a produção e a sistematização de informações para auxílio de residentes, 
pesquisadores, estudantes do ensino básico, médio e universitário. Um corpus 
documental organizado para acesso direto das comunidades, como material ar-
quivístico, com serviço de gestão e informação. 

O envolvimento da comunidade acadêmica e local na produção de produtos como 
a série de documentários Povos do Delta, cria um vínculo com um espaço vivo, de 
formação e produção documental permanente. O que está sendo documentado 
hoje deve ser visto como espaço de reflexão crítica para as próximas gerações nas 
negociações de sentido que atravessam a existência humana.

Os modos como nos apropriamos das linguagens, das tecnologias e das formas 
de comunicação, potencializam os usos para além da dimensão instrumental, util-
itária; são suportes para experimentações artísticas, formas de expressão de sen-
timentos e saberes. O exercício do olhar possibilita o entendimento dos valores do 
patrimônio cultural e ambiental. Um Núcleo desta natureza no território garantirá 

além da documentação do patrimônio cultural, em risco, o empoderamento so-
cial, a construção de sentidos, significados e afetos, através de ações educativas 
que contribuem para a perpetuação do lugar de cada pessoa na dinâmica da vida 
em comunidade.

A concepção da professora Áurea Pinheiro, coordenadora do Mestrado Profis-
sional, e sua equipe, nomeadamente professora Cássia Moura, orientadora deste 
trabalho, a co-orientação do professor Alexandre Sequeira (UFPA) e a acolhida da 
comunidade, nos permite realizar e acreditar neste trabalho. A parceria do SESC - 
Regional Piauí e da Associação de Moradores do Bairro Coqueiro são igualmente 
fundamentais para o desenvolvimento desta ação.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo compreender os desdobramentos do 
desenvolvimento urbano do bairro da Torre, na cidade do Recife, ao referenciar as 
transformações em sua paisagem, apreendidas desde os primeiros traços do caráter 
urbano, surgidos a partir da industrialização dos séculos XIX e XX com a construção 
da Fábrica de Tecidos da Torre – Cotonifício da Torre, até os dias atuais. Atualmente, 
em processo de tombamento em nível estadual, pela Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), solicitado pelo grupo Direitos 
Urbanos, trata-se de um conjunto marcado pelo avanço imobiliário de seu entorno, 
onde tais mudanças levam ao esmaecer de sua identidade histórica, presente por 
cerca de dois séculos no lugar. Trazendo ao debate essas questões, buscou-se neste 
trabalho estabelecer uma compreensão geral do conjunto fabril, buscando enquadrá-
lo enquanto paisagem industrial.

Palavras-chave: Patrimônio urbano, paisagem industrial, significância cultural, 
Cotonifício da Torre.
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Introdução
Definidos muitas vezes como áreas ociosas, degradadas e desvalorizadas, os com-
plexos industriais do século XIX revelam um período da história do desenvolvimen-
to urbano e econômico do país. Vistos hoje como oportunidade para o mercado 
imobiliário privado, que visa o lucro a partir de seu potencial fundiário e econômi-
co, a destruição e o abandono desses complexos, tão recorrentes na paisagem 
urbana das nossas cidades, dão a dimensão do desafio que é a sua salvaguarda.  

Segundo Espírito Santo (2010, p.79), “a paisagem urbana não é mais que a relação 
de tudo o que compõe a cidade, o edificado, o vazio, as vias de circulação, tudo 
o que a torna habitável por grandes massas e que a define efetivamente como 
cidade”. Com isso, entende-se que cada pequena parte desses elementos são, na 
verdade, uma unidade fundamental para o entendimento da cidade tal como ela 
é. 

Portanto, os galpões, as fábricas, com suas monumentais chaminés, são também 
parte dessa paisagem e constituem um patrimônio industrial que sedefine, con-
forme a Carta de NizhnyTagil (2003), da seguinte maneira: 

O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial 
que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou 
científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, 
fábricas, minas e locais de tratamento e de refino, entrepostos e 
armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, 
meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim 
como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas 
com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação. 
(CARTA de NizhnyTagil, 2003, grifo nosso.)

Ao trazer essa temática para os conjuntos fabris pernambucanos, percebe-se a 
riqueza desse patrimônio como ativo cultural em potencial para o desenvolvimen-
to da área. Detentores dos valores expressos na Carta de NizhnyTagil, também 

se constata que estes passam por intensa descaracterização. A forte atuação de 
grandes corretoras imobiliárias na região e o próprio abandono são, nesse caso, 
bastante lesivos ao patrimônio industrial. 

Essas sucessivas transformações vão progressivamente alterando a paisagem ur-
bana industrial da área. Exemplo disso têm-se a fábrica de tecidos Companhia 
Industrial Pernambucana – Cotonifício de Camaragibe – localizada no município 
de Camaragibe, conhecida como Shopping Camará, primeira etapa do complexo 
imobiliário denominado Reserva Camará (2018); como também, a Fábrica de Te-
cidos Paulista, que pertencia à família Lundgren, onde atualmente é o Shopping 
North Way Paulista (2015).

Objetivando analisar essas transformações na paisagem urbana industrial per-
nambucana, segue-se ao estudo do Cotonifício da Torre, objeto deste artigo, re-
manescente dessa paisagem industrial e que vem sofrendo com as alterações de 
sua estrutura arquitetônica, tanto nos edifícios de produção fabril como nos re-
manescentes do casario operário e em seu entorno, hoje caracterizado por ser 
uma área nobre altamente verticalizada, ao apresentar uma nova paisagem urba-
na, e consecutivamente, um novo estilo de vida.

A Companhia de Fiação e Tecidos de Pernambuco ou Cotonifício da Torre, como 
é conhecida, fica localizada no bairro da Torre (Figura 1), no munícipio de Recife, 
capital pernambucana, às margens do Rio Capibaribe que corta vários bairros da 
cidade. Inserida numa área rica em comércio e serviços, alguns dos edifícios do 
complexo do Cotonifício foram ocupados por grandes empreendimentos (uma 
concessionária e dois hipermercados). Galpões da fábrica, vilas operárias que 
atendiam a demanda de habitação da área, como também equipamentos sociais 
que fizeram parte da história do Recife dos séculos XIX e XX, perderam irreversivel-
mente suas características após a inserção desses novos usos.

Trata-se de um conjunto arquitetônico de bastante valor, seja pela dimensão de 
seu terreno (com cerca de 100.000 m2), como também por seu valor histórico 
– ao remeter ao desenvolvimento urbano e social do bairro –, é um dos poucos 
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exemplares desta arquitetura que caracteriza a revolução industrial presente na 
história, não só do estado, mas do país.

Atualmente, o Cotonifício da Torre é caracterizado como um Imóvel de Proteção 
de Área Verde[1] (IPAV) e, junto a alguns remanescentes do casario da antiga 
vila operária, encontra-se em processo de tombamento em nível estadual, pela 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), solic-
itado pelo Direitos Urbanos, grupo que nos últimos seis anos reúne interessados 
nos problemas sociais da cidade de uma maneira geral.

Figura 1 - Em destaque, o Cotonifício da Torre, Bairro da Torre, Recife. 

Fonte: ESIG-Recife, 2017. Edição: Raquel Ferreira, 2018.

[1] Classificação dada pela Prefeitura do Recife com base na Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(Lei Municipal nº 16.176/1996) e outras leis posteriores. Tem como finalidade a conservação 
de imóveis com área verdes consideráveis. Fonte: Prefeitura do Recife.

Tal solicitação resguarda, de modo provisório, sua área das transformações que 
ocorrem de forma desordenada, muitas frutos da ação imobiliária que, nos últi-
mos anos, tem transformado drasticamente o perfil do bairro. Contudo, obser-
va-se que seu tombamento isolado, por meio do qual estão inseridas na poligonal 
de preservação proposta apenas a fábrica e um pequeno resquício de uma das 
vilas operárias, bem como sua condição de Imóvel de Preservação de Área Verde 
– IPAV, não caracteriza a inteireza da identidade deste bairro de origem fabril. Esta 
sua classificação, por exemplo, apenas garante a preservação de 70% da área nat-
ural encontrada no terreno, enquanto sua arquitetura e, consequentemente, sua 
paisagem, estão passíveis de qualquer mudança.

Frente ao exposto, espera-se trazer subsídios para um entendimento mais com-
plexo e integrado deste patrimônio que não se limita ao edificado. Propondo, 
para tanto, a compreensão de sua paisagem como fator crucial para a salvaguar-
da de seus valores apreendidos por meio de seus atributos, ora através das fon-
tes históricas, representadas aqui por reportagens em jornais, com o intuito de 
entender as consequências relacionadas às transformações desta paisagem, ora 
a partir de relatos dos atores sociais envolvidos com o bem, entendidos como 
atores e observadores desta paisagem.

Vislumbrado a identificação das mudanças ocorridas durante o período de ocu-
pação deste território, por meio de uma análise físico-territorial, social e ambien-
tal, é proposto, através deste estudo, entender o que é este complexo industrial 
hoje. E também, como a sua obsolescência e o seu abandono, aliados a forte ação 
do mercado imobiliário, tem polarizado o skyline local, além de trazer um novo 
modo de morar e viver para o bairro, distinto daquele historicamente consolida-
do, marcado pela presença do núcleo fabril no lugar, com sua dinâmica, seus sons 
e seus fluxos.

Diante disso, o que define a paisagem urbana deste bairro originalmente fabril? 
É possível entendê-la como uma paisagem industrial, construídas a partir da ar-
quitetura, juntamente com as experiências da sociedade que ali vive?
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Para buscar responder a essas perguntas, o artigo está estruturado em três par-
tes: i. explanação do contexto histórico do bairro e de sua conformação urbana, 
com o intuito de entender a chegada e consolidação desta paisagem industrial, 
com também, compreender as transformações pelas quais passou ao longo dos 
anos; ii. análise desse patrimônio industrial de modo a compreendê-lo a partir 
de sua inteireza como uma paisagem industrial a partir dos relatos obtidos; iii. 
identificação e discussão sobre os atributos desse conjunto fabril que necessita 
ser conservado em sua inteireza e totalidade; ameaçado por sua obsolescência, 
somado à forte presença do mercado imobiliário no bairro e quais os impactos 
sofridos por estas ações.

Conformação Urbana
A cidade do Recife, uma das mais antigas nucleações urbanas do país, guarda con-
sigo uma grande carga de desenvolvimento e transformações em sua paisagem. 
Sua conformação urbana se inicia pelo mar, a partir do porto, avança pelas ilhas 
que carregam um traçado urbano de origem colonial, até o interior de suas terras, 
marcada por uma paisagem inicialmente rural, ocupada pelos engenhos de açú-
car, principais responsáveis pela economia no início da colonização.

O bairro da Torre ingressa no cenário recifense desde meados do século XVI, neste 
auge da produção açucareira no estado de Pernambuco, juntamente com diversas 
outras localidades situadas no vale do Capibaribe, zona oeste do Recife. Perten-
cente ao senhor Marcos André, o engenho possuía a configuração típica, sendo 
constituído por casa grande, capela e senzala.  Nesse conjunto, a capela desta-
cava-se por sua peculiar torre, distinta das demais capelas de engenho da época, 
tornando-se símbolo marcante deste local (Silva, 2000).

Com o decorrer do tempo, em paralelo ao desenvolvimento social, econômico e 
cultural da cidade, marcada pela baixa da produção de açúcar, o reconhecimento 
do lugar passa por este processo de mudança. No ano de 1884, com a transferên-
cia das dependências de uma fábrica de tecidos – outrora sediada no bairro da 

Madalena – para o bairro da Torre, a apropriação popular do nome do bairro tam-
bém é simbolicamente transferida da peculiar torre da capela para as altas torres 
de chaminé, construídas no novo empreendimento alocado às margens do Rio 
Capibaribe, que viria a transformar toda a dinâmica do lugar.

Com a instalação deste pólo industrial de tecidos, um novo conceito de desen-
volvimento surge atrelado a ele: a criação de um conjunto operário fabril plane-
jado com o objetivo de gerir toda uma nova dinâmica social que começaria se 
formar, com a vinda de funcionários não apenas de outros bairros, mas de todo 
o estado. Isto acabou por transformar, de forma contrastante, a paisagem desta 
zona outrora interiorana da cidade do Recife: onde antes existia uma paisagem 
marcadamente rural, caracterizada pelos engenhos e sua produção de cana-de-
açúcar, agora inicia-se o desenvolvimento voltado à produção do algodão e sua 
industrialização em massa.

Este acontecimento não se limitava apenas ao bairro da Torre, mas estava no bojo 
de um processo mundial de uma ampliação dos núcleos urbanos, de modo a ter 
um novo modelo de cidade, não mais voltada ao campo, mas agora às necessi-
dades advindas do processo industrial, novo protagonista da economia local.

É marcante o desenvolvimento de urbanização do bairro após a instalação do 
Cotonifício da Torre (Figura 2). Seu traçado urbano vai seguindo uma conformação 
mais moderna, voltada às questões higienistas e de circulação discutidas a época. 
No período de transição, até início do século XX, ainda é bastante visível a per-
manência das usinas de açúcar com a produção e destilação do álcool, olarias 
mecânicas com a produção da cerâmica, entre outras atividades que moldavam a 
manufatura da povoação local. Contudo, nas primeiras décadas do século XX, foi 
o Cotonifício da Torre que se consolidou no bairro como grande protagonista no 
âmbito econômico.
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Figura 2 - Desenvolvimento urbano do Bairro da Torre, Recife. 

Fonte: FIDEM, 1951 e Google Maps, 2018, respectivamente.

O alto índice de desenvolvimento da indústria têxtil no estado faz com que grande 
parte da população buscasse a fábrica como local de trabalho. Sua extensa pro-
dução aumentou a jornada de trabalho, consecutivamente a necessidade de os 
operários morarem próximos a ela. É neste contexto que se inicia os programas 
das vilas operárias desenvolvidas pelos donos dos empreendimentos para seus 
funcionários, não sendo um caso diferente na fábrica da Torre.

A partir desse crescimento imobiliário ao redor do cotonifício, parte do programa 
de acomodação dos operários – com a implantação de habitações, comércios, 
serviços de saúde e lazer –, é que se começa a se perceber o processo de mod-
ernização do bairro: o novo sistema viário urbano, marcado pelas ruas largas e 
alinhadas onde passavam os bondes elétricos, além do sistema fluvial, a variação 
de tipo edilício e a presença de iluminação a gás nos espaços públicos. A partir dis-
so percebe-se a influênciahaussmaniana – difundido pela cidade recifense neste 
mesmo período após a visita de Saturnino de Brito – ser aplicado no planejamento 

urbano deste bairro industrial, não mais ligado apenas ao setor de produção, mas 
diretamente vinculado à vida social do operário.

Com isto, por meio da companhia Fiação e Tecidos, a fábrica começa a proporcio-
nar não apenas a moradia (Figura 3) a seus operários, mas também funções de 
cunho social para toda sua família, como: escolas e creches destinadas aos filhos 
dos operários, clínicas de saúde e odontologia, espaços de lazer e esportes, entre 
outras atividades. Com isso, consolidou-se uma rotina comum à população do 
bairro, responsável pela formação de uma dinâmica cultural ligada a um conjunto 
de valores encontrados nesse modo de vivência enraizada no lugar por meio da 
memória coletiva da sua população.

Figura 3 - Em destaque, remanescentes da vila operária do entorno da Fábrica da Torre. 

Fonte: Raquel Ferreira, 2018.

No início da década de 1980, a economia pernambucana começa a sofrer com 
a crise que assolou o setor da indústria, com certa ênfase na área têxtil. Após 
uma série de demissões, no ano de 1982, suas portas são fechadas e, por con-
seguinte, milhares de operários perdem não só seu trabalho, como um modus 
vivendi. No decorrer do tempo, quando iniciaram os processos de desmonte das 
vilas operárias, muitos começam a ser retirados de suas casas, seja pela perda de 
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seu bem por questões da falência, como pelas demandas advindas do mercado 
imobiliário em busca de terrenos ociosos e de baixo custo, pressionando os mora-
dores a deixarem para trás, juntamente à companhia, a vida anterior (Diário de 
Pernambuco, 1982).

A partir disso, a população começa a sentir as bruscas transformações impostas 
no bairro. O fechamento da fábrica trouxe o esvaziamento e, consecutivamente, o 
silêncio das ruas. O skyline do bairro começa a se alterar pouco a pouco à medida 
que as empreendedoras adquiriam os terrenos. Os jornais começam a vender um 
novo modo de morar e viver, a partir de edifícios modernos com oito pavimen-
tos equipados com estruturas de ponta (Diário de Pernambuco, 1982). Entretanto, 
isto destoava completamente da paisagem local marcadamente horizontalizada, 
como também, do cotidiano do lugar, consolidado por cerca de cem anos desde 
a instalação do Cotonifício da Torre, que paralelamente trouxe a urbanização do 
bairro.

A desapropriação e desinstalação das vilas operárias que seriam demolidas para 
a construção de novos empreendimentos, o esvaziamento dos galpões da antiga 
companhia de fiação e demais terrenos e edificações que o compunha trouxe o 
esvaziamento da área. A população começa a procurar novos locais que venham 
a condizer com sua nova realidade, tanto financeira quanto social. O lugar demo-
craticamente ocupado por distintas classes sociais vai progressivamente se eliti-
zando. Os resquícios de terrenos pertencentes ao proprietário da antiga fábrica 
tornaram-se subutilizados e, ademais, dão-se ao descaso e ao abandono.

Sua última tentativa de reestruturação, foi a ocupação de sua edificação pelo ban-
co Banorte que trouxe como proposta implantar seu centro administrativo nas 
edificações da antiga fábrica. Contudo seu ideário faliu juntamente com o em-
preendimento, que atualmente aloca apenas um escritório em sua propriedade. 
A paisagem urbana local segue sofrendo com sua descaracterização. O mercado 
imobiliário cerca cada vez mais os remanescentes deste patrimônio industrial, 
propondo projetos e propostas para este espaço com uma visão que apaga com-

pletamente aquela história vivenciada neste lugar durante grande parte de seu 
tempo. 

Cotonifício da Torre: uma paisagem industrial?
O conjunto industrial do Cotonifício da Torre está vinculado a mais de um século 
de urbanização desta área da cidade, podendo ser considerado como um docu-
mento do desenvolvimento urbano e social do lugar. Rufinoni (2013, p.45) afir-
ma que não apenas documenta o desenvolvimento do lugar, mas “a conservação 
desses registros da vida comum possui ainda um caráter social e moral, de certa 
maneira associado à temeridade diante do suposto declínio da sociedade, provo-
cado pelas transformações impetradas pela industrialização”.

Compreender este patrimônio industrial a partir de sua função documental é enx-
ergá-lo como um testemunho edificado da determinada época na qual fez parte. 
Observado, como uma projeção desse passado no presente, a fim de compreender 
sua história, seja: a partir das técnicas empregadas; pelo estilo arquitetônico ad-
otado, que permite uma análise estética do bem; seja a sua contribuição histórica, 
tanto para a conformação urbana e social do lugar, como seu papel para a econo-
mia e, consecutivamente, o desenvolvimento da cidade. Demonstrando, a partir 
disso, sua importância como campo de estudo, no qual ao investigar o conjunto, 
poderá entender esta sociedade industrial por um ponto de vista além dos escri-
tos (Casanelles, 2007).

A partir disso, todo o complexo industrial da Torre deve ser considerado como um 
dos principais registros da história do bairro e de sua conformação, visto como 
fator crucial para o desenvolvimento urbano e social daquele lugar. Isto é com-
provado com a implantação de conjuntos habitacionais e outras edificações e es-
paços sociais voltadas para os operários da fábrica, marcado por uma arquitetura 
fabril, que se utilizava de técnicas peculiares daquela época, rebatido em um estilo 
arquitetônico próprio.Esta arquitetura também era marcada pela hierarquização 
de escalas, predominantemente horizontal, com respeito a escala humana. 



6172 6173

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Dessa forma, percebe-se que este patrimônio não se limita apenas aos bens edifi-
cados, mas a todo um contexto urbano e social. A análise isolada de cada bem se 
torna insuficiente, já que estes elementos conformam um único cenário, visto por 
Rufinoni (2013) como detentor de uma homogeneidade volumétrica e uma hor-
izontalidade, responsáveis pela configuração da paisagem e da tradição urbana 
daquele lugar. Esta larga escala traz certa dificuldade quanto à sua conservação 
de sua inteireza, o que demonstra a importância de seu reconhecimento como um 
patrimônio não só industrial, mas também, urbano.

Este patrimônio urbano vai além do traçado das ruas, das interações do ambiente 
natural e do construído, mas também se encontra vinculado às relações sociais 
apreendidas no lugar. Rufinoni (2013, p.187) continua a abordar a compreensão 
do lugar não apenas por sua análise física como fator de importância como regis-
tro, como já relatado, mas também “pelo próprio caráter de conjunto responsável 
pela conformação de paisagens” que emolduram uma compreensão através de 
uma dimensão simbólica.

Ao compreender os desenvolvimentos relacionados a toda essa conformação ur-
bana do bairro da Torre e sua relação direta com este patrimônio urbano indus-
trial, parece-nos justa a adoção do conceito de paisagem urbana proposto por 
Espírito Santo (2010). Este conceito, exposto anteriormente, demonstra o papel 
das dinâmicas sociais como ordenadoras do lugar e elemento de fundamental im-
portância para o seu reconhecimento enquanto patrimônio, ultrapassando o edi-
ficado, e incorporando os demais elementos, sejam naturais ou antrópicos como 
constituintes da paisagem urbana.

A paisagem urbana da Torre não se caracteriza apenas pelo desenvolver de sua 
arquitetura fabril, mas também enquanto uma paisagem não palpável, moldada 
pelo cotidiano daquela população. O bairro era conhecido pelos sons dos mov-
imentos dos teares e dos apitos que demarcavam as horas, que davam ritmo e 
compasso a rotina das pessoas. As cores destacadas pelo casario alegravam o dia-
a-dia das crianças, que faziam da rua lugar de recreação. As luzes faziam da noite 

um novo turno para se viver, distinto da realidade de um pretérito bairro rural, 
agora proporciona a população mais tempo para se viver, seja ir à praça, seja fre-
quentar o cinema. Oportunidades nunca antes imaginadas começam a aparecer 
para os habitantes locais no bojo de uma cidade moderna que vai se transforman-
dono intervalo de tempo de uma geração. 

Com isso, é perceptível que o patrimônio industrial carrega essa característica de 
não se limitar ao edilício, mas incorpora todo um conjunto de elementos con-
struídos, naturais e suas dinâmicas de uso e ocupação. Este patrimônio urbano 
industrial também é considerado um patrimônio cultural, por este envolvimento 
do povo e seus costumes e tradições que se materializam no lugar. A memória co-
letiva é parte desta paisagem urbana, que agora deve ser categorizada como pais-
agem industrial, por tratar especificamente deste recorte temporal da história da 
cidade e do urbanismo, e além disso, por demarcar o caráter excepcional daquela 
região, seja físico ou simbólico.

Esse estilo de vida, levado até a década de 1980, começa a se perder e sua a pais-
agem a sofrer bruscas alterações. Desde o silêncio causado pela falta do soar do 
apito da fábrica, passando pelo esvaziamento das ruas pela falta dos operários 
que marchavam para seu dia de trabalho, pelo fechamento de lojas que cerca-
vam e atendiam àquela, até transformação do trajeto da festa da padroeira dos 
operários, Santa Luzia, que passava por dentro da fábrica, tudo agora perdido ou 
transformado em uma nova realidade (Diário de Pernambuco, 1983).

O Cotonifício da Torre demonstra que sua importância não é meramente ar-
quitetônica, mas de maneira conjunta incorporam elementos físicos, naturais, so-
ciais, históricos e culturais, expressos sob este olhar refletido em sua paisagem.É 
por meio desta análise que o patrimônio urbano industrial não deve ser reconhe-
cido meramente por seu caráter edificado, mas como configurador de toda uma 
paisagem urbana de determinado lugar. 

Assim, a paisagem industrial do bairro da Torre deve ser estudada como elemento 
que define a identidade do lugar. O que necessita ser preservado não se limita ao 



6174 6175

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

conjunto arquitetônico restante, mas toda a sua paisagem: seja o traçado urbano 
ainda conservado; os exemplares arquitetônicos espalhados pelo bairro com seus 
usos diversos; e as dinâmicas sociais trazidas pela implantação do Cotonifício que 
tiveram, e ainda tem, influência na vida do bairro.

Desenvolvimento Atual: uma ameaça à paisagem 
industrial?
O período pós-fechamento, na década de 1980, foi marcado pelas transformações 
espaciais no bairro. As vilas começaram a ser desapropriadas, vendidas e demol-
idas para a construção de novos edifícios habitacionais. Com isso, a população é 
obrigada a se deslocar para outros pontos mais periféricos da cidade. A dinâmica 
social existente começa a se esmaecer juntamente com os edifícios que caracteri-
zaram toda a história de um lugar. 

Com a implementação da lei municipal de nº 16.719/2001, conhecida como Lei dos 
Doze Bairros[2], em uma tentativa de descentralizar suas ações, houve a necessi-
dade de procurar outros bairros, circunvizinhos e com características semelhan-
tes, para receberem seus investimentos; entre eles está o bairro da Torre, conhe-
cido por ser um dos que mais sofreu com esta grande investida nos últimos anos.

A mais-valia urbana, bastante forte nestes novos projetos, constroem um novo 
cenário para o lugar, distinto do encontrado a partir da sua identidade. Como de-
stacado por Rufinoni (2013), a ação do mercado imobiliário sob essas áreas não 

[2]  Lei municipal responsável por traçar diretrizes para a Área de Reestruturação Urbana 
(ARU)– composta pelos bairros: Derby, Espinheiro, Graças, Aflitos, Jaqueira, Parnamirim, 
Santana, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro, Apipucos e parte do bairro da Tamarineira –, 
em consonância com as diretrizes contidas na Lei Orgânica do Município (LOMR) e no Plano 
Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife (PDCR). Tem como proposta a requalificação 
desta área, condicionar o uso e a ocupação do solo à oferta de infra-estrutura instalada, à 
tipologia arquitetônica e à paisagem urbana existentes, entre outras ações de urbanização e 
proteção de áreas de interesse: social, histórico, cultural, ambiental e paisagístico.

se pauta em uma reflexão projetual que busque integração e harmonia com as 
características morfotipológicas, sociais e naturais do bairro, de forma a levá-los a 
um partido que respeite a perspectiva do lugar.

No bairro da Torre, o rio que antes era caracterizado como espaço de lazer, for-
ma de transporte de pessoas e mercadorias, agora é enquadrado pelas janelas 
e varandas dos edifícios como parte de uma paisagem distante e inalcançável. O 
caráter horizontalizado de sua paisagem e a vida comunitária, foram sendo sub-
stituídas pelo skyline verticalizado e pelas calçadas esvaziadas de vida, cerradas 
pelos muros altos dos condomínios (Figura 4). Essas transformações geram im-
pacto na compreensão do patrimônio urbano industrial. Os resquícios das vilas 
operárias, hoje, são postos em risco por esta nova tipologia vertical empregada. 
A dinâmica social, entendida como parte desse patrimônio, encontra-se cada vez 
mais a mercê da imposição deste novo estilo de moradia do bairro.

As mudanças que ocorrem no bairro estão diretamente ligadas às condições dos 
moradores da área. Onde antes via-se um bairro de perfil social heterogêneo hoje 
vê-se um contraste social muito grande; os que não se renderam a essas trans-
formações lutam pela permanência do caráter de vizinhança estabelecido desde 
os primeiros moradores do bairro industrial, a manutenção do estilo costumeiro 
de viver, seja das corriqueiras conversas de calçada ou o frequentar das praças e 
demais espaços de vivência.
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Figura 4 - Diferentes skylines do bairro da Torre. 

Fonte: Acervo José de Paiva Crespo, década de 1910; Raquel Ferreira, 2018, respectivamente.

A falta de conservação desse patrimônio é compreendida como um fator que põe 
em risco os seus atributos tanto físicos como imateriais. “[O] próprio reconheci-
mento do valor cultural desses bens esbarra em grandes entraves, seja devido às 
características arquitetônicas da maioria dos edifícios industriais, em geral pouco 
apreciadas, seja em razão do caráter de conjunto que não compreende o bem” 
(Rufinoni, 2013, p.190). De tal forma, a desvalorização enquanto bem passível de 
preservação pode causar o seu maior esfacelamento, pois cada dia mais está sen-
do cercado pelos novos espigões, frutos dos diversos projetos das principais con-
strutoras da cidade.

Ao analisar o processo de pedido de tombamento em nível estadual pela FUND-
ARPE do Cotonifício da Torre percebe-se que a poligonal de preservação proposta 
não abrange toda a sua inteireza, mas apenas delimita uma parcela arquitetônica 
como cenário representativo de toda uma época. O patrimônio industrial que se 
alastra por todo o bairro, materializado sobre a paisagem urbana que transmite a 
identidade do lugar, não será salvaguardado.

Neste ponto, é preciso alertar sobre a importância de um cuidadoso processo de 
identificação patrimonial. Quando este é conduzido sem um lastro histórico e doc-

umental robusto e sem os aportes teórico-metodológicos fornecidos pela teoria 
da conservação, o risco de falhas é alto. Identificar erroneamente um bem patri-
monial pode ser tão arriscado à sua preservação quanto a completa ausência de 
instrumentos oficiais de salvaguarda incidindo sobre ele. A identificação dos atrib-
utos patrimoniais a partir de uma revisão historiográfica cuidadosa e a posterior 
atribuição de valores a tais atributos pelos atores sociais envolvidos são passos 
indispensáveis desse processo.

Considerações Finais
Discute-se neste artigo que o patrimônio industrial vai além do cenário que repre-
senta a arquitetura daquele período, mas incorpora a materialização das vivências 
da sociedade naquele lugar e que essas duas dimensões juntas, o material e o 
imaterial, são responsáveis por moldar uma paisagem. 

Diante disso, a paisagem urbana deste bairro, categorizada por seu caráter origi-
nalmente fabril, necessita de ações rápidas de salvaguarda frente ao risco de perda 
total desse legado. A solicitação do tombamento em trâmite não caracteriza a in-
teireza da identidade do bairro, de modo que se faz necessário uma compreensão 
mais profunda dos atributos que conferem a esse bem interesse patrimonial. A 
partir daí, é possível levantar sua significância cultural por meio da identificação 
de seus valores atribuídos pelos atores sociais diretamente envolvidos. 

Este artigo propôs levantar um questionamento sobre a forma de preservação do 
patrimônio industrial nos dias de hoje, e como ele ainda corrobora para as ações 
sobre estes bens de forma a permitir a sua descaracterização. Se defende aqui 
que não se pode compreender este tipo de patrimônio como constituídos por 
elementos isolados, mas como uma paisagem, permeada de relações entre suas 
partes, e passíveis de transformações desde que se garanta a preservação dos 
atributos que conferem ao Cotonifício da Torre interesse patrimonial.
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Portanto, foi posto em questão uma compreensão da conformação urbana do bair-
ro e o reconhecimento de seu patrimônio urbano industrial como uma paisagem 
industrial. A partir desse estudo, pretende-se dar continuidade a esta pesquisa 
que deverá ter como etapas seguintes a identificação dos atributos patrimoniais 
do complexo formado pelo Cotonifício da Torre e a valoração desses atributos 
junto aos atores sociais locais de modo a se construir a significância cultural desse 
bem. Esse percurso revela a importância do processo de identificação patrimonial 
e os riscos que uma má identificação e proteção dos bens pode trazer para sua 
preservação.
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RESUMO
Este artigo relata a experiência concernente à atividade de conservação preventiva 
e curativa de plantas arquitetônicas depositadas no Centro de Documentação e 
Informação (CDI) da Superintendência Estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) em Minas Gerais. A realização dessas atividades tem como 
objetivo à preservação da memória organizacional do Instituto, assim como o registro 
das ações de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Embora a constituição 
ressalte a necessidade da preservação da documentação nacional, referendada pelas 
cartas patrimoniais, essas ações ainda são pontuais. No entanto, eficazes, à medida 
que contribuem para a conservação de uma documentação regularmente consultada 
não somente pelos técnicos da instituição, mas, também, por pesquisadores, 
profissionais liberais e técnicos de outras instituições. Acreditamos que este seja 
o início de um caminho a ser percorrido em busca da definição de diretrizes e 
futuramente implantação de uma política de preservação de acervos documentais.

Palavras-chave: Memória organizacional; Patrimônio documental; Iphan.
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Introdução
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é um órgão do 
Ministério da Cultura, primeira instituição federal brasileira, que tem como missão 
a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Criado 1937, sob a denominação 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), por meio da Lei nº 
378, de 13/01/1937. Mantendo sua missão, o Órgão passou por mudanças como 
meio de descentralização administrativa e das ações de proteção ao patrimônio 
cultural brasileiro. Entre elas, a sanção do Decreto-Lei nº 8.534, de 02/01/1946, 
que entre outras medidas, no seu Art. 5º, criou quatro Distritos, sendo o 3º Dis-
trito, com sede na cidade de Belo Horizonte, um marco importante para a docu-
mentação do Iphan em Minas Gerais. Em função dele, tem início a constituição do 
patrimônio documental mineiro, composto por diversificados gêneros e formatos.

Os documentos produzidos e acumulados em decorrência do cumprimento das 
funções de fiscalização e proteção do patrimônio cultural, pela Superintendência 
Estadual do Iphan em Minas Gerais, remontam às primeiras décadas da criação 
do órgão, tendo como datas-limite 1936 até os dias atuais, sendo composto por 
documentos textuais manuscritos, datilografados, impressos e especiais, como 
plantas arquitetônicas, mapas, fotografias, desenhos, croquis, slides, negativos 
de vidro, entre outros. No conteúdo dessa documentação, destacam-se os doc-
umentos de arquitetura provenientes das ações de preservação e proteção do 
patrimônio histórico e artístico nacional, referentes a inventários de bens móveis 
e integrados e bens imóveis, obras, reformas e intervenções em prédios e monu-
mentos públicos e privados, e à organização e constituição de museus. No âmbito 
de Minas Gerais, essa documentação do Iphan se encontra depositada no Centro 
de Documentação e Informação (Carmo, 2016, p.4). Com o intuito de balizar o pre-
sente estudo apresentamos alguns marcos legais que tratam da gestão e proteção 
do patrimônio documental, como o Artigo. 216 da Constituição Federal de 1988, 
o qual diz que:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as 
formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 
[...] (grifo nosso).

Em continuidade ao reconhecimento dos documentos como patrimônio cultural, 
a Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política nacional de ar-
quivos públicos e privados e dá outras providências”, institui  a Política Nacional de 
Arquivos Públicos e Privados, determinando o dever do poder público de cuidar 
da gestão documental e de proteger os documentos de arquivo.   Tratou, ainda, de 
questões como acesso e sigilo da documentação pública. A saber:

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção 
especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio 
à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 
elementos de prova e informação.

[...]

Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 
documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

 [...]

CAPÍTULO II
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DOS ARQUIVOS PÚBLICOS

Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos 
públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em 
decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias.

§ 1º - São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas 
encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas 
atividades. [...] (Brasil, 1991, grifo nosso).

Já a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, comumente chamada de LAI – Lei 
de Acesso a Informação, abrange as diretrizes de disseminação da informação 
pelos três poderes federais, órgãos públicos da administração direta, autarquias, 
fundações públicas e sociedades de economia mista. É considerada uma das mais 
abrangentes do mundo, e dentre outras coisas aponta que:   

Art. 4o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 
meio, suporte ou formato; 

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato; 

[...]

Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as 
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e 
sua divulgação;

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; e 

[...]

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 

[...]

Art. 13.  Quando se tratar de acesso à informação contida em 
documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá 
ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere 
com o original. (Brasil, 2011).

A legislação brasileira específica sobre a gestão e proteção do patrimônio doc-
umental é bem clara quanto as submissão dos órgãos públicos ao acesso às in-
formações, ao dever de proteger e tratar a documentação acumulada nos seus 
arquivos. 

Outro marco importante na preservação de acervos documentais foi o Compro-
misso de Brasília, de abril de 1970, promovido pelo Ministério da Educação e Cul-
tura, que reuniu governadores, secretários estaduais da área cultural, prefeitos, 
presidentes e representantes de instituições culturais, com a finalidade de realizar 
um estudo sobre a complementação das medidas necessárias a defesa do pat-
rimônio histórico e artístico nacional (Iphan, 2004, p.137). Neste documento, são 
explicitadas as recomendações para preservação de arquivos e bibliotecas, espe-
cificamente nos itens:

11. Recomenda-se a defesa do acervo arquivístico, de modo a ser 
evitada a destruição de documentos, ou tendo por fim preservá-los 
convenientemente, para cujo efeito será apreciável a colaboração do 
Arquivo Nacional com congêneres repartições estaduais e municipais.
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13. Recomenda-se a conservação do acervo bibliográfico, observadas 
as normas técnicas oferecidas pelos órgãos federais especializados na 
defesa, instrumentação e valorização desse patrimônio. (Iphan, 2004, 
p.139).

Os arquivos institucionais são a base da memória organizacional das instituições 
e detém a maior parte dos registros históricos referentes a elas. Preservar o pat-
rimônio documental implica em promover ações que atuem tanto no campo ma-
terial quanto no campo informacional. A organização, catalogação, classificação, 
indexação e identificação dos acervos é tão importante quanto a conservação dos 
documentos originais, pois promove a utilização dos documentos, permite que 
sejam pesquisados e acessados, assim como a preservação dos suportes da in-
formação. 

As ações divulgadas por esse artigo compreendem as duas frentes: a identificação 
dos itens e seu tratamento curativo. A seguir será apresentado mais profunda-
mente a natureza dos documentos trabalhados, suas problemáticas e as ações 
efetivamente realizadas.

Projetos arquitetônicos da superintendência do Iphan 
em Minas Gerais 
O acervo trabalhado é formado por 458 projetos arquitetônicos apresentados em 
plantas baixas, cortes, fachadas e outros. Os documentos se referem majoritar-
iamente a levantamentos topográficos, inventários, levantamentos descritivos e 
restaurações.  A maior parte das obras edificadas a que remontam está localizada 
no estado de Minas Gerais, mas também foram encontrados documentos refer-
entes aos estados de Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Os projetos arquitetônicos em geral podem ser considerados documentos aux-
iliares à compreensão das práticas construtivas e o processo de criação de uma 
geração, assim como podem constituir-se como registros iconográficos únicos de 
obras que foram perdidas, descaracterizadas ou que nem foram construídas, que 

geralmente são usadas sem o devido cuidado em virtude do seu caráter opera-
cional (Moreira et all, 2015; Migon, 2014).  Da mesma forma, são documentos que 
“se relacionam com as técnicas e com o contexto cultural de determinada épo-
ca” (Carvalho; Granato; Miranda, 2011, p.18). O registro desse tipo de informação 
técnica é destacado nas cartas patrimoniais, as quais, apesar de não cumprirem o 
papel de legislar sobre o patrimônio, constituem-se como instrumento conceitual 
de referência, municiando os órgãos e a sociedade civil, por meio de uma sus-
tentação filosófica, subsidiando na elaboração de normas, critérios e ações dos 
órgãos na preservação e proteção do patrimônio mundial.

A Carta de Atenas, de outubro de 1931, por exemplo, apresenta, na seção de con-
servação dos monumentos e colaboração internacional, uma orientação sobre 
a utilização de uma documentação internacional, a qual detalha sugerindo que 
“Cada Estado constitua arquivos onde serão reunidos todos os documentos rela-
tivos a seus monumentos históricos.” (Iphan, 2004, p.17).

Em adição, a Carta de Veneza, de maio de 1964, que fala sobre a “conservação 
e restauração de monumentos e sítios, em seu Art. 16. “Documentação e publi-
cação”, expõe sobre a necessidade de: 

[...] elaboração de uma documentação precisa, sob a foram de 
relatórios analíticos e críticos, ilustrados com desenhos e fotografias [...] 

[...] essa documentação será depositada nos arquivos de um órgão 
público e posta à disposição dos pesquisadores; recomenda-se sua 
publicação. (Iphan, 2004, p.95).

Já a Recomendação de Paris, de novembro de 1964, que dispõe sobre Propriedade 
Ilícita de Bens Culturais, apresenta a documentação técnica de arquivos e livros 
como bens de grande importância para o patrimônio cultural do país. A saber: 

1. Para efeitos desta recomendação, são considerados bens culturais 
os bens móveis e imóveis de grande importância para o patrimônio 
cultural de cada país, tais como as obras de arte e de arquitetura, os 
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manuscritos, os livros e outros bens de interesse artístico, histórico ou 
arqueológico, os documentos etnológicos, os espécimes-tipo da flora e 
da fauna, as coleções científicas e as coleções importantes de livros e 
arquivos, incluídos os arquivos municipais. (Iphan, 2004, p.98).

Com base nessas orientações ressaltamos a importância do acervo tratado tanto 
para a instituição quanto para os bens a que se referem, visto que compreendem 
informações que remontam a seu histórico de uso e aplicação.

A legislação vigente, bem como as cartas patrimoniais, destaca o dever do Estado 
em proteger e preservar a documentação produzida nos diversos suportes e for-
matos, através da constituição de arquivo, como fontes de informação e preser-
vação da memória coletiva, valor probatório, geração e transmissão de conheci-
mento. Ressaltando-se a necessidade de promover o acesso e a disponibilidade 
aos pesquisadores e demais público interessado. 

A documentação produzida e acumulada pela Superintendência Estadual do Ip-
han em Minas Gerais é frequentemente consultada por pesquisadores, profis-
sionais liberais, técnicos da própria Instituição e instituições federais, estaduais e 
municipais. Apesar disso, até o momento não foram realizadas ações efetivas que 
contemplem uma política de digitalização de acervos documentais, nas esferas 
estaduais da instituição. Em razão disso o Centro de Documentação do Iphan em 
Minas Gerais, vem disponibilizando os documentos originais para consulta. Evi-
dentemente, o setor adota critérios que permitem o acesso concomitantemente à 
preservação da documentação.

As particularidades da conservação de projetos 
arquitetônicas: suportes e técnicas
Foram encontrados desenhos técnicos e croquis em papel de fibra de madeira, pa-
pel vegetal e papel couché, suportes da informação gráfica. Os croquis são carac-
terizados como desenhos a mão livre geralmente abordando ideias preliminares à 
construção ou apresentando-a sob um ponto de vista íntimo ou relacional, como 

desenhos de apresentação. Já os desenhos técnicos fazem uso de uma geometria 
descritiva sendo compostos por representações exatas da realidade, como desen-
hos de execução.

O papel de fibra de madeira foi amplamente utilizado a partir de meados do sé-
culo XIX, substituindo o papel de trapo. A celulose deste tipo de papel é obtida da 
madeira que possui fibras mais curtas e agrega à polpa do papel a lignina que é 
a responsável por fazer com que o papel se acidifique com o passar do tempo. 
Além da mudança do principal componente, outras substâncias antes utilizadas 
como cargas e colas, também sofreram modificações. O processo de acidificação, 
denominado hidrólise ácida, é responsável pela quebra da cadeia de celulose, tor-
nando o papel mais quebradiço e, geralmente, mais escurecido. 

Já o papel vegetal caracteriza-se por apresentar suporte liso, transparente e den-
so, características obtidas através de processos químicos variados. É bastante 
flexível, possui boa encolagem e resistência à água, apesar de sofrer alterações 
dimensionais em contato com a mesma derivadas de seus métodos de fabricação 
e dos materiais envolvidos. De acordo com Ferreira e Nunes (2005), os maiores 
desafios relacionados com a conservação desse material estão relacionados com 
os materiais utilizados, os processos de manufatura envolvidos e o manuseio e 
acondicionamento inadequados. Segundo as autoras os métodos de fabricação 
do papel vegetal podem ser divididos em três tipos: por meio de um tratamento 
mecânico, por meio de um tratamento químico ou por meio de uma mistura dos 
dois.

Elas afirmam que no tratamento mecânico, o resultado é obtido por meio do con-
stante batimento da polpa do papel, que leva ao seu desfibramento e resulta num 
alto grau de transparência. Já no tratamento químico a transparência pode ser ob-
tida com a impregnação das folhas ou seu revestimento.  A impregnação consiste 
na saturação da folha com óleos vegetais, vernizes, ceras, amidos, óleos minerais 
ou resinas sintéticas, enquanto que o revestimento compreende a aplicação de 
uma camada de carga (alumínio, cálcio, titânio, zinco, silício) sobre o papel, com 
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um índice de refração parecido com o da celulose ou a imersão da folha em um 
banho ácido (geralmente com ácido sulfúrico) com posterior neutralização. 

A instabilidade dimensional desse tipo de papel em contato com meio aquosos 
ou altos teores de umidade relativa é derivada dos tratamentos apresentados e 
dos materiais envolvidos (Ferreira; Nunes, 2005). Essa característica resulta em 
uma das grandes dificuldades relativas à conservação de papéis do tipo vegetal: 
“ajuizar se é possível, ou não, a realização de tratamentos segundo processos aqu-
osos” (Ferreira, Nunes, 2005, p.226).

O papel couché é também obtido a partir da fibra da madeira, porém caracteriza-se 
por receber tratamento de clareamento e encolagem, sendo excessivamente alvo 
e liso. Esse tipo de papel recebe uma abundante encolagem superficial cuja final-
idade é torná-los bastante lisos e brilhantes, além de fazê-los pouco porosos.  Tal 
característica contribui muito para a obtenção de excelentes impressões, visto que 
a tinta tende a não se expandir além do local de deposição (Viñas, 2010). Como o 
papel vegetal, tal tipo de suporte é extremamente suscetível à umidade, devido à 
forte encolagem que recebe. 

As técnicas de confecção envolvem desenhos, impressões e cópias industriais, 
como a heliografia, a xerografia e as derivadas do processo de cianotipia, entre 
outros. Os problemas referentes especificamente às técnicas de desenho geral-
mente envolvem a utilização de materiais com características de pouca fixação de 
pigmento (como grafites macios ou pastéis) e de produtos que apresentem solub-
ilidade em água, os quais podem perder o traço ou serem dispersos em manchas 
em contato com algum líquido. Quanto aos elementos de deposição seca, Viñas 
comenta que a deposição dos materiais no papel acontece por meio do atrito en-
tre eles, sendo o material gráfico desfeito em pequenas partículas que se aderem 
ao papel. O autor aponta que “dependendo da natureza do material, da pressão 
com que foi aplicado e da textura do papel, podem resultar mais ou menos es-
táveis ou instáveis ante cada processo” (Viñas, 2010, p.81).

Os problemas vinculados inerentemente às impressões e cópias derivam da qual-
idade e características das tintas e dos papéis utilizados, podendo ser muito sus-
ceptíveis ao esmaecimento em virtude da presença de luz visível e ultravioleta 
(UV), conforme aponta Michalski (2009).  Em específico os processos derivados 
da cianotipia, como as cópias blueprint, pellets ou diazótipos, apresentam algu-
mas degradações típicas, como o esmaecimento ou descoloração em virtude do 
processo de redução fotoquímica, o branqueamento, causado pelo processo de 
hidrólise alcalina e a dispersão, decorrente do processo de peptização aquosa 
(Carvalho, Granato, Miranda, 2011). Particularmente as cópias heliográficas são 
muito vulneráveis à luz, apresentando alto índice de esmaecimento em virtude da 
alta sensibilidade do suporte à luz, meio pelo qual a imagem é registrada nessa 
técnica.

Intervenções de conservação: metodologia adotada
Os procedimentos realizados nos projetos arquitetônicos envolvem atividades 
de conservação preventiva e conservação curativa. A conservação preventiva 
compreende as medidas e ações indiretas que visam evitar ou minimizar futu-
ras deteriorações e perdas nos bens culturais, sendo realizadas no entorno ou 
área circundante aos bens (Icom-cc, 2010). Já a conservação curativa engloba os 
atos aplicados diretamente sobre os bens com o objetivo de interromper proces-
sos de deterioração ou reforçar a sua estrutura, as quais são aplicadas em itens 
cujo grau de fragilidade do suporte indica tal necessidade, acarretando, por vezes, 
mudanças na sua aparência (Icom-cc, 2010). As intervenções diretas tiveram por 
princípios orientadores a mínima intervenção, a reversibilidade e o respeito ao 
histórico dos itens. O diagnóstico foi feito por meio de exames organolépticos (a 
olho nu e com o uso de lupas). Esses exames permitem a identificação de “bril-
ho, cor, rigidez, densidade, textura, constituição material, composição química, 
estado de conservação e evidências de fatores de degradação ativos” (Diniz, 2006, 
p.42). A maior parte do acervo apresentava-se em bom estado de conservação. 
Os itens continham vincos, amassados, rasgos, material aderido (fita adesiva e 
sujidades) e perdas de suporte. Os elementos em estado regular apresentavam 
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os mesmos danos em maior quantidade e fragilização do suporte em virtude do 
manuseio inadequado. 

Desse modo, inicialmente os bens foram ordenados de acordo com uma listagem 
prévia confeccionada e fornecida pelo CDI para posteriormente serem higieniza-
dos. Sofreram a remoção de fitas adesivas anteriormente fixadas, foram planifi-
cados, receberam reforços, remendos e enxertos. Neles foram atenuados vincos, 
dobras e amassados para, por fim, serem acondicionados em embalagens confec-
cionadas sob medida em filme de poliéster e identificados por meio de etiquetas.

Acervos que não sofreram um acondicionamento adequado e têm uso periódi-
co geralmente apresentam depósitos de sujidades superficiais em seu suporte.  
Tais sujidades são compostas por partículas do solo, restos de pele humana, res-
tos de comida, pelos, esporos de fungos além de outros. A sua eliminação faz-se 
necessária à medida que tais partículas, ao entrar em contato com a umidade 
presente no ar, aceleram a acidificação do papel, alteram sua leitura e propiciam 
a proliferação de fungos.

As sujidades superficiais foram removidas com o uso de trinchas macias, passadas 
do centro para as extremidades do papel. Utilizou-se também borracha plástica 
inteira e/ou ralada, dependendo do modo como a sujidade encontrava-se, pon-
tual ou generalizado, para retirar sujidades mais aderidas à fibra do papel, sendo 
removidas por meio de fricção (FIGURA 1). Além de tais métodos de higienização, 
em algumas situações, materiais aderidos aos projetos foram removidos com o 
auxílio de bisturi ou borracha plástica.

FIG. 1. Testemunho de limpeza pontual nas bordas de um levantamento arquitetônico: a) Antes da 

limpeza; b) Depois da limpeza. Fotos: Raquel Augustin, 2016.

As fitas adesivas geralmente são acrescentadas e fixadas ao papel em áreas já 
fragilizadas, detentoras de rasgos, cortes ou esfoliações. Sua remoção justifica-se 
pelo fato de a cola deixada no papel possuir pH ácido, favorecendo a ocorrência 
de hidrólise ácida e, consequentemente, aumentando com isso a fragilidade do 
suporte no qual se adere. Como consequência da acidez presente no papel, obser-
va-se a área mais quebradiça e suscetível a rompimentos. Além disso, a presença 
do adesivo da fita no papel por um longo período de tempo pode causar manchas 
irreversíveis. As fitas adesivas presentes nos projetos foram removidas mecanica-
mente com bisturi (FIGURA 2). Em alguns casos, o forte poder de adesão da fita 
presente na planta fez com que uma camada superficial do papel fosse removida 
durante a sua retirada. O adesivo proveniente da fita que permaneceu aderido ao 
papel foi retirado com a aplicação de acetona P.A. com swab (haste de madeira 
com algodão), bisturi e espátula.
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FIG. 2. a) Área de rasgo com fita adesiva; b) Remendo realizado na área do rasgo. Fotos: Raquel 

Augustin, 2016.

O manuseio inadequado de papéis pode causar vincos, dobras e amassados no 
suporte ocasionando o rompimento de fibras, o aparecimento de áreas amorfas 
na sua microestrutura e a consequente fragilização de seu material. Esses danos 
podem ser atenuados por meio de planificação pontual ou total após umidificação 
e planificação por pressão manual realizada com o auxílio de espátulas de teflon 
ou osso. A planificação total mostra-se necessária, ainda, como processo inter-
mediário para projetos anteriormente enrolados que ainda apresentavam sinais 
de abaulamento no suporte ou processo final de procedimentos de restauro ex-
ecutados no papel com o uso de umidade, evitando a deformação do suporte 
decorrente destes.

A planificação total foi realizada apenas nos projetos com suporte em papel de 
fibra de madeira, os quais foram umedecidos por meio de aspersão de água de-
smineralizada e submetidos à pressão sob placas de madeira e pesos. Para serem 
planificados os projetos foram intercalados por entretela de papel e papel ma-
ta-borrão. Em virtude da forma de planificação executada observou-se, em alguns 
documentos, a permanência de vincos e ondulações. A planificação pontual ocor-
reu nas áreas tratadas onde houve aplicação de CMC.

Áreas de rasgos, lacunas e fragilização do suporte estão suscetíveis a um agra-
vamento dos danos em virtude da sua condição associada a um manuseio inad-
equado. Em virtude disso, foram aplicados remendos com papel japonês e CMC 
pelo verso nas áreas de rasgos presentes nos itens do acervo e reforços adesivos 
nas áreas fragilizadas de modo a conferir maior resistência ao material e, quando 
necessário, reforço com papel japonês pelo verso nessas mesmas regiões (FIGURA 
3).

FIG. 3. Antes e depois do remendo no rasgo presente na área de identificação do levantamento 

realizado na cidade de Araguari, MG. Foto: Raquel Augustin, 2016.

Muitos dos bens culturais presentes no acervo continham lacunas no suporte, 
perda de material decorrente de manuseio e acondicionamento inadequados. 
Para evitar uma maior degradação das áreas já fragilizadas foram confeccionados 
enxertos, aderidos pelo verso, de papel japonês nas áreas de perda de suporte 
dos itens tratados (FIGURA 4). Optou-se por realizar o preenchimento com papel 
japonês por este material apresentar um resultado satisfatório e cumprir a função 
de reforçar a área de perda, deixando clara a intervenção realizada.  Tais enxertos 
não receberam reintegração cromática em virtude da natureza do projeto, o qual 
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se caracterizava por envolver medidas de conservação preventiva e curativa, não 
de restauração.

Por fim, foram realizados envelopes individuais sob medida de filme de poliéster 
para cada item trabalhado. Os invólucros foram vincados e selados lateralmente, 
assim a planta pode ser removida tanto pela abertura superior quanto pela aber-
tura inferior, modelo que impede a criação de um microclima no seu interior e gar-
ante o manuseio adequado e seguro dos itens. Cada invólucro foi identificado com 
uma etiqueta que continha a localização do local representado, a denominação do 
local representado e a quantidade de itens referentes ao conjunto em questão.

FIG. 4. Antes (a) e depois (b) de remendos e reforços em uma região altamente fragilizada e com 

rasgos. Foto: Raquel Augustin, 2016.

Considerações finais
Indubitavelmente os acervos documentais brasileiros, necessitam de ações mais 
veementes de proteção. Apesar da Constituição Federal, legislação brasileira so-
bre o tema, e das cartas patrimoniais versarem sobre a necessidade e a importân-
cia dos documentos, sobretudo para a preservação da memória coletiva, geração 
e disseminação do conhecimento e tomada de decisão, as iniciativas para essas 
ações ocorrem pontualmente, devido, principalmente, à escassez de recursos hu-
manos e financeiros.

No entanto, ações como as descritas neste caso, apontam para um caminho a ser 
percorrido, visando à preservação do patrimônio documental brasileiro, assegu-
rando dessa forma a transmissão do conhecimento a gerações futuras.
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RESUMO
O final do século XIX foi marcado por grandes transformações em Curitiba. Com 
a elevação à capital de província e a chegada das grandes levas de imigrantes 
europeus, gradativamente o panorama urbano da cidade foi se modificando. Ernesto 
Guaita, engenheiro-arquiteto italiano, foi um dos nomes mais importantes neste 
período de expansão e produziu desde planos de urbanismo à concepção dos mais 
representativos edifícios da cidade. É neste contexto que surge o edifício conhecido 
como Palácio da Liberdade, hoje sede do Museu da Imagem e do Som de Curitiba 
PR. Construído inicialmente como residência para um próspero imigrante alemão, 
Ignácio Weiss, este edifício adquiriu uma grande representatividade e serviu como 
sede dos mais importantes órgãos públicos do estado, sendo sede do Governo 
paranaense por mais de 40 anos. Em 2015 o edifício foi reinaugurado após uma obra 
de restauração e consolidação. Diversos aspectos funcionais foram contemplados, 
como a reorganização espacial interna e a construção de um edifício anexo para 
abrigar depósitos e laboratórios. Porém o ponto mais marcante da intervenção foi a 
demolição de uma ampliação lateral para devolver ao edifício a simetria original que 
é marca notória nas composições arquitetônicas de Guaita. Com isto, devolveu-se a 
sua composição volumétrica porém o resultado foi uma arquitetura que não é nem 
fiel ao original, no que tange às ornamentações e aberturas, nem semelhante ao que 
se via antes da intervenção gerando, assim, uma “terceira” arquitetura, onde questões 
como autenticidade e historicidade aparecem lado a lado em uma dicotomia 
projetual.

Palavras-chave: Patrimônio arquitetônico,  Patrimônio Histórico, Restauração, 
Arquitetura Resultante.

.
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INTRODUÇÃO
Atualmente Curitiba é um dos maiores centros urbanos do país, sendo uma cidade 
mundialmente conhecida por suas inovações urbanas. Suas primeiras grandes 
transformações se iniciaram no momento em deixou de integrar o conjunto das 
províncias de São Paulo e passou a ser a capital da província do Paraná, em 1858. 
Esta autonomia permitiu uma grande expansão nas atividades comerciais, o que 
impulsionou rapidamente o crescimento econômico da capital de província.

Assim, as feições da cidade precisavam deixar o ar colonial e passar a represen-
tar a nova capital de Estado, com uma economia em franco desenvolvimento. A 
demanda de construções que atendessem à população, que chegava à cidade at-
raídas pela prosperidade econômica, associada às levas de imigrantes vindos de 
diversos países europeus, acabou culminando em uma arquitetura que rapida-
mente foi abandonando as feições coloniais e tomando ares cosmopolitas.

O ecletismo foi o estilo adotado na busca de conciliar estes fatores, onde o desejo 
de modernização da arquitetura foi viabilizado pelo saber fazer do imigrante e o 
seu domínio nas novas tecnologias e materiais construtivos, além da bagagem 
cultural.

É neste contexto que aparece o engenheiro italiano Ernesto Guaita, que em 1875 
chegou na cidade integrando a equipe de engenheiros que vieram trabalhar na 
construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Após o término das obras, continu-
ou residindo na cidade e pouco a pouco foi firmando-se como um dos principais 
profissionais da época.

Guaita foi o responsável pelos projetos dos edifícios de maior notoriedade na ci-
dade neste período, sendo eles destinados ao poder público ou às residências 
de nomes de destaque da sociedade curitibana do século XIX. Além disso, atuou 
também nas transformações urbanísticas, tendo realizado o projeto que previa a 
expansão da cidade – conhecido como “Nova Coritiba (1885) - que é considerado 

por muitos um projeto de traços bastante visionários para a época. Três anos de-
pois realizou a primeira planta cadastral de Curitiba.

Além dos trabalhos urbanísticos, Ernesto Guaita foi responsável por alguns dos 
projetos dos edifícios mais importantes do fim do oitocento curitibano. Esta im-
portância está no fato de serem invulgares testemunhos da arquitetura de um 
período que marcou profundamente o panorama urbano da capital. Atualmente, 
de autoria de Guaita, e com poucos traços de intervenção, temos os edifícios da 
Câmara Municipal, a Antiga sede do banco BANESTADO (Hoje Banco Itaú), Palácio 
Garibaldi e o Palácio da Liberdade, que hoje abriga o Museu da Imagem e do Som 
do Paraná, sendo este último o objeto deste trabalho.

O ECLETISMO CURITIBANO
O ecletismo progrediu de forma bastante unificada com o desenvolvimento ur-
bano, onde as cidades se adaptavam às novas necessidades da população e aos 
novos programas urbanísticos com o auxílio das inovações das técnicas e dos ma-
teriais construtivos. Com o largo crescimento das cidades e as novas demandas da 
população, passou-se às adaptações das edificações existentes aos novos usos. 
Então, como reflexo desta nova clientela, os vários estilos eram selecionados ao 
gosto do cliente, para comunicar o perfil do uso ou do morador do edifício.

As composições utilizadas pelos arquitetos do ecletismo possuíam uma espécie 
de “divisão tipológica-linguística” (SUTIL, 2000, p.30) que serviam para comunicar 
a atividade que desempenhavam: edifícios públicos possuíam características da 
arquitetura clássica; armazéns, mercados, pavilhões e fábricas eram construídos 
com características metalúrgicas, igrejas possuíam características bizantinas ou, 
mais comumente, góticas. 

Quando observado o desenvolvimento do ecletismo em Curitiba é possível iden-
tificar dois momentos distintos: o primeiro de “consolidação” do estilo, que carac-
teriza o período onde surgiram na cidade os primeiros exemplares desta arquite-
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tura e iniciaram o movimento de transformação da paisagem urbana. Esta fase 
seguiu até o final do século XIX. (SUTIL, 2009, p.36)

A produção deste período se caracterizou pela forte influência da arquitetura de 
linguagem clássica, onde percebemos um maior formalismo na composição dos 
edifícios e na sua ornamentação, bem como os materiais utilizados. Elementos 
como frontões, colunas, capitéis de estilo clássico, arcos plenos e pórticos, além 
da formalidade simétrica, são encontrados frequentemente nestas composições.

O segundo momento, de “desenvolvimento”, corresponde aos primeiros anos do 
século XX, mais especificamente as primeiras duas décadas, onde o estilo atingiu 
seu maior desenvolvimento e se consolidou no cenário urbano não só como estilo 
arquitetônico, mas também como modo de vida.

As edificações características deste período apresentam uma miscelânea cultural 
maior do que no primeiro período, já que a liberdade compositiva do ecletismo 
aliava as influências de diferentes culturas numa só composição, juntamente com 
a utilização de diversos materiais e técnicas construtivas, ou seja: a arquitetura 
deste período se caracterizava pela maior variedade de estilos compondo uma só 
arquitetura.

Avaliando o contexto histórico-social do período, o ecletismo foi a linguagem que 
melhor soube traduzir as mudanças que aconteciam no panorama urbano de Cu-
ritiba. O poder de comunicação do estilo viabilizaram as transformações que a 
cidade sofria, no caminho de alcançar um patamar de metrópole em desenvolvi-
mento.

O PALÁCIO DA LIBERDADE
O edifício conhecido como Palácio da Liberdade foi construído em 1871 para servir 
de residência do engenheiro e imigrante português Leopoldino Ignácio Weiss e 
sua família. A monumentalidade e o requinte em detalhes arquitetônicos e orna-
tos são o maior destaque deste edifício. 

Vinte anos depois, o edifício foi comprado juntamente com toda a sua mobília, 
pela Fazenda Nacional e em 1892 passou a abrigar a sede do Governo do Estado 
do Paraná. O então Palácio da Liberdade foi palco de muitas atividades adminis-
trativas do Estado, desde a gestão de Generoso Marques, o primeiro governador 
eleito, até medos dos anos 30, quando na época da ditadura de Getúlio Vargas 
passou a ser ocupado pelo interventor Manoel Ribas.

Figura 01 - Foto de 1923

Fonte: Arquivos SEEC

Autor desconhecido

Em 1938, o edifício passou a ser a sede da Chefiatura de polícia do Estado, desem-
penhando este papel por trinta anos até que, em 1968, deu abrigo à Secretaria do 
Interior e Justiça. Em 1989, passou a ser a sede do Museu da imagem e do Som, 
papel que desempenha até hoje. O edifício é tombado pelo Patrimônio Histórico 
do Estado do Paraná desde 1977. 

Seu destaque na paisagem da antiga Rua da Liberdade, sua imponência e requinte, 
permanecem ainda hoje marcando com a mesma austeridade a atual Rua Barão 
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do Rio Branco. Assim como as demais obras de Guaita, demonstra claramente o 
ideal da arquitetura eclética do período, que marcou a paisagem da cidade de Cu-
ritiba com requintes de uma cidade de grande pujança e prosperidade.

Com o passar dos anos foram realizadas diversas obras e acréscimos no edifício, 
tanto em fachada enquanto planta, que vieram por descaracterizar os traços orig-
inais de Guaita. Com fortes influências classicistas, a composição original do ed-
ifício era marcada pela simetria e por um partido que muito lembra as villas palla-
dianas de Vicenza, na Itália.

Figura 02 - Foto após a ampliação de 1949

Fonte: SEEC

Autor desconhecido

O edifício permaneceu fechado por mais de dez anos, sendo o museu e seu acer-
vo transferidos do local temporariamente, até os diversos problemas em sua es-
trutura serem sanados. Em 2003 o edifício já não conseguia mais comportar as 
atividades do museu, tanto pela falta de espaço quanto pelo acelerado estado de 

deterioração em que se encontrava. Após um criterioso levantamento arquitetôni-
co e documental e um diagnóstico preciso das condições físicas do edifício, deu-se 
início ao projeto que visava não apenas restabelecer a integridade do imóvel mas 
também retomar a simetria através da remoção de uma ampliação na lateral e 
de acréscimos feitos ao longo dos anos e das inúmeras reformas sofridas. O pro-
cesso de restauração do edifício foi finalizado em 2015 e o museu e seu acervo 
puderam retornar ao seu local. 

Figura 03: fachada antes da ultima intervenção de restauro

Acervo da autora 2010

A INTERVENÇÃO
A intervenção realizada no edifício foi mais facilmente percebida em sua fachada. 
Houve demolição dos acréscimos que descaracterizavam a composição original 
de Guaita, onde a simetria era um traço marcante. A intervenção buscava princi-
palmente a contenção e estabilidade do edifício, mas também foram contempla-
dos no projeto a necessidade da ampliação dos espaços de suporte, a demolição 
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de um anexo existente, também em acelerado estado de degradação e a proposta 
de um novo edifício anexo, com melhores condições de funcionamento. 

Figura 04: fachada após a intervenção 

Acervo da autora 2017

O objetivo desta intervenção, segundo os autores do projeto, era devolver ao ed-
ifício suas características estilísticas originais para que este pudesse ser enquadra-
do corretamente dentro do movimento histórico ao qual pertence. Sendo um ed-
ifício de grande importância e representatividade para a cidade e para o estado, 
não só pelo seu histórico de atividade mas pela composição incomum de fachada 
e ornamentação, recuperar suas características originais devolve a ele uma rele-
vância acima das esferas locais e também como marca da produção de Guaita, 
que foi um profissional de suma importância na construção e consolidação de 
Curitiba como capital, cuja produção e biografia ainda permanecem carentes de 
estudos aprofundados.

Pensando no direcionamento principal da restauração, a questão sobre a 
demolição e remoção de acréscimos é um ponto que merece uma demorada 
consideração, uma vez que estes acréscimos foram realizados pouco tempo (as 
primeiras intervenções datam de 1892) após a inauguração e já permaneciam no 
imaginário popular como sendo a estética característica da edificação. Portanto, 

remover os acréscimos é de certa forma alterar parte do percurso histórico do 
edifício no tempo.

Quando pensamos em conceitos como autenticidade e integridade, devemos 
avaliar qual a instância que se visa priorizar neste processo. A busca de uma 
preservação histórica, de fato, não fomentaria uma intervenção com remoções de 
acréscimos, ao mesmo tempo que uma postura mais voltada para a questão da 
autenticidade arquitetônica e estilística endossa tais alterações, tomadas através 
de um juízo de valor onde se coloca na balança qual o aspecto da preservação que 
é o mais adequado para a correta preservação do imóvel e, consequentemente, 
de sua história.

Observando o edifício concluído, notamos que a arquitetura resultante não foi 
nem exatamente fiel ao original - onde na lateral direita havia uma entrada de 
garagem com portão trabalhado em ferro e hoje permanece fechada, havendo 
no local uma janela que imita as demais esquadrias do pavimento térreo - e nem 
manteve a porção coberta sobre este espaço. O que se observa é que houve um 
cuidado em não repetir o mesmo acabamento em massa na quina onde houve a 
remoção, que traria a simetria e unidade original, mas também resultaria em um 
ato de falso histórico.

Confrontando o produto da intervenção com as teorias de restauro, é notável que 
não houve um critério norteador na postura adotada no projeto. Segundo os re-
sponsáveis, no processo projetual procurou-se seguir as recomendações da Carta 
de Veneza. Aconteceram remoções, alterações e adições, mas não se identifica 
um traço significante de leitura do conjunto. Em alguns momentos buscou-se uma 
autenticidade na retomada da simetria da fachada, mas ao mesmo tempo, houve 
concessões sobre a permanência de elementos que não pertenciam ao projeto 
original. A questão da autenticidade fica comprometida e a leitura arquitetônica 
também. 

O resultado desta intervenção foi, se assim pode-se dizer, uma terceira arquite-
tura. Não é totalmente fiel ao projeto original - talvez por falta de alguns dados 
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históricos – nem manteve a estética já conhecida do edifício, que por tanto tempo 
esteve presente no imaginário coletivo da população.

A intervenção em questão teve um foco muito mais voltado à problemática da 
composição simétrica do que de fato o valor de autenticidade. Olhando de uma 
forma mais simplificada, acredita-se que a decisão da remoção tenha-se dado 
muito mais por questões econômicas do que por preocupações estilísticas, já que 
a recomposição completa da fachada, seguindo o partido original (com a later-
al direita servindo como acesso de veículos) demandaria um projeto muito mais 
especificado e com a elaboração de elementos substitutivos para representar os 
elementos – como a bandeira de ferro sobre a abertura da garagem, no mesmo 
estilo e material da bandeira do acesso de serviço da lateral esquerda, que per-
manece no local até hoje.

De fato, a principal marca da arquitetura de Ernesto Guaita e do período é a si-
metria. Segundo os autores do projeto, o fato de que a alvenaria que fechava 
a sacada na porção lateral direita do edifício se encontrava com sério compro-
metimento estrutural por conta de vários pontos de infiltração e que, no proces-
so de prospecção, foram encontrados os ornamentos originais sob o forro deste 
ambiente, o que acabou por endossar a decisão da demolição, já que não havia 
justificativa de reintegrar a alvenaria deste espaço e que sua cobertura dificultava 
a composição do telhado original, executado conforme um sistema construtivo 
alemão completamente inédito na cidade.

A questão da demolição foi ainda mais proeminente com o pensamento de esta-
belecer uma unidade de leitura da produção arquitetônica do período, ainda mais 
em se tratando de Guaita, uma vez que seus demais projetos na cidade possuem 
uma integridade compositiva de fachada – principalmente – que permite uma uni-
ficação da produção deste autor e consequentemente fomenta estudos sobre a 
arquitetura eclética de origem imigrante que se produziu em Curitiba no período 
pós emancipação.

O fato do surgimento desta chamada “terceira arquitetura” é comum ao se ob-
servar a arquitetura que resulta das intervenções a que são submetidos diver-
sos edifícios históricos no Brasil. O que se percebe é que na maioria dos casos 
a questão estética acaba sendo sacrificada por conta de os autores dos projetos 
não possuírem uma visão de conjunto sobre o edifício e muitas vezes não esta-
belecem uma linha de atuação clara no projeto. Remoções e adições são quesitos 
extremamente delicados justamente porque sua opção indiscriminada e injustifi-
cada compromete todo um percurso histórico de um edifício ou de um conjunto 
urbano, dificultando ou até muitas vezes inviabilizando ações de tombamento e 
preservação por estarem completamente descaracterizados.

A questão é delicada não somente a partir do ponto de vista técnico mas também 
sob a visão da população local e sua identificação com o edifício e seu impacto 
no entorno, com a significação do elemento histórico como legado de sua cultura 
e identidade enquanto grupo social. Quando ocorre a supressão de elementos 
– mesmo que não-originais – que já compõem o imaginário da população como 
parte integra do edifício, acontece uma ruptura na conexão cultural das pessoas 
com o edifício.

No caso do Palácio da Liberdade, muitas pessoas questionaram a intervenção 
pois, para muitas delas, a adição era parte autêntica do edifício e não entenderam 
sua remoção, uma vez que muitas delas já são nascidas após a adição do espaço 
e que o argumento de recuperação das características originais não se verifica 
claramente como norte do projeto. 

É neste ponto em que esta arquitetura resultante mais causa confusão do que 
esclarece. É neste momento em que a quebra de conexão cultural, de identidade 
com o bem histórico pode ser irreparável. E é também neste momento em que 
presenciamos o nascimento de um “novo” edifício, que inicia neste momento sua 
trajetória no imaginário das novas gerações onde a curiosidade sobre a inter-
venção pode suscitar novos estudos sobre o edifício, o autor e a cidade.
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Cabe a nós, então, lançar um olhar sobre esta arquitetura resultante da ação da 
intervenção de restauro, dentro de suas características projetuais e trazer à tona o 
raciocínio crítico sobre a questão de preservação arquitetônica e da memória ur-
bana. Como a ação restaurativa pode contribuir ou não para a manutenção deste 
ideário que permite com que a população de uma cidade crie identidade com o 
edifício restaurado enquanto patrimônio vivo de sua história. E da importância do 
profissional da restauração e preservação em conhecer as lições teóricas e buscar 
sempre a harmonia entre o novo, o velho, e o uno. 
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RESUMO
A conservação e preservação do patrimônio é um tema complexo e que necessita 
de discussão pelos diferentes atores da sociedade civil e pública, visto seu impacto 
direto no dia a dia dos usuários. Assim, destaca-se a importância da Praça Almirante 
Tamandaré no contexto histórico da cidade de Passo Fundo, sendo um dos marcos 
da formação do núcleo urbano com a construção da Capela Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, em 1884, hoje conhecida como a Igreja Matriz da cidade. Desta 
forma, o objetivo da pesquisa é fazer o resgate e preservar seu histórico, bem como 
analisar a evolução dos usos do entorno da praça. Realizou-se, o levantamento 
da evolução histórico-cultural da cidade através de referenciais teóricos obtidos 
em acervo bibliotecário. Onde se verificou intensa alteração no uso do entorno, 
com predomínio de edificações em altura que se destacam por sua arquitetura e 
edifícios que servem como referencial para serem lembradas, como por exemplo, 
a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e o Hospital São Vicente de Paulo. 
Na preservação do patrimônio histórico da praça, destaca-se a presença de dois 
importantes monumentos: o busto de bronze em homenagem ao Coronel Gervásio 
Lucas Annes, importante administrador político do início da construção da cidade 
de Passo Fundo, voltado para o lado nascente da cidade, inaugurado em 1921, além 
de um monumento dedicado ao centenário Hospital São Vicente de Paulo, o qual 
exerce total relação com a praça por estar localizado na quadra seguinte, sendo 
implantado no ano de 2016. Observando-se grande movimento de pessoas fazendo 
dela ponto passagem obrigatório e lazer ao entardecer e finais de semana, composto 
uma vegetação diferenciada pela presença de plátanos centenários, que também 
devem ser tratados como parte do patrimônio histórico cultural. Porém é necessário 
resgatar e preservar o patrimônio histórico-cultural da cidade para manter as marcas 
de sua identidade ao longo do tempo. Assim, cabe a sociedade e ao poder público 
passo-fundense encontrar a forma de manter, conservar, preservar e até mesmo 
reconstruir sua memória.

Palavras-chave: Resgate histórico, Patrimônio cultural, Conservação urbana, Praças.
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Introdução
As cidades brasileiras, desde suas origens e de especial modo, a partir da metade 
do século XX, têm crescido de forma desordenada, utilizando-se de políticas de ge-
renciamento que nem sempre contemplam o interesse coletivo, criando reflexos 
na distribuição, tipologias, manutenção dos espaços de moradia, comércio e de 
lazer. Este crescimento demográfico, como resultado do aumento sem planeja-
mento prévio da malha urbana, da verticalização, do uso intensivo do solo nas 
áreas centrais, da excessiva impermeabilização, da substituição de áreas verdes 
por áreas construídas, ocorrido especialmente nas cidades de médio e grande 
porte, desencadeou uma série de problemas ao ambiente urbano (Rosseti, 2009). 

Lamas (1990), divide a cidade em duas categorias: “ruas e avenidas” - destinadas 
à circulação - e “praças e parques” - projetados para a permanência. Sendo praça 
definida como o “lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontec-
imentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e 
de prestígio, e, consequentemente, de funções estruturantes”. Onde, são consid-
eradas áreas verdes, em que os locais com vegetação contínua, livres de edifi-
cações, mesmo que recortadas por caminhos, ou com a presença de brinquedos 
infantis e outros tipos de divertimento, desde que, se destinem ao uso público. 
Entretanto poucas informações têm sido registradas a respeito do uso das praças.

As praças públicas no contexto urbanístico ambiental apresentam relevante papel 
na melhoria da qualidade de vida da população, são bens de uso comum que 
contribuem para o embelezamento das cidades. Normalmente, as praças são 
compostas por bancos, coretos, jardins, via de circulação, e muitas vezes outras 
estruturas (SILVA, 2003). Isso se reflete na densidade da ocupação do solo, e gera 
diferentes tipologias espaciais na estrutura urbana, causando consequências mi-
croclimáticas diversas. Praças ou áreas verdes, têm fundamental importância da 
cidade, sendo utilizadas por pessoas de todas as idades e classes sociais, com a 
função de promover uma melhor qualidade de vida para população, fornecendo 
aos seus usuários recreação e lazer.

Diante disso, a obtenção de uma ambiência urbana agradável está diretamente 
ligada ao uso da vegetação, identificando recintos e criando identidade visual lo-
cal. Neste caso, a distribuição das praças na área urbana apresenta uma situação 
privilegiada, onde a arborização determina um aspecto paisagístico mais interes-
sante e agradável, promovendo bem-estar psicológico ao homem, contribuindo 
com benefícios ambientais como sombreamento para pedestres e veículos, ame-
nização da temperatura, melhorias na qualidade do ar, proteção e direcionamen-
to do vento e redução da poluição sonora (Silva Filho et al., 2002). 

A vegetação influi na temperatura do ar devido ao controle da radiação solar, do 
vento e da umidade. O resfriamento direto do ambiente é proporcionado a par-
tir do sombreamento decorrente das copas. Indiretamente, o resfriamento se dá 
através do consumo de energia para a evapotranspiração realizada pela superfí-
cie das folhas, onde a vegetação retira calor do ambiente e utiliza nos processos 
metabólicos, diferentemente dos materiais de construção, que na sua maioria, 
armazenam esse calor (SCHUTZER, 2012; HERZOG, 2013; GONÇALVES; MENEG-
UETTI, 2015).

Sendo assim, o objetivo da pesquisa é fazer o resgate e preservar o patrimônio 
histórico, bem como analisar a evolução dos usos do entorno da praça Taman-
daré, na cidade de Passo Fundo/RS; numa reflexão sobre o planejamento urba-
no, analisando de que forma os espaços públicos de lazer podem desempenhar 
funções de qualificação ambiental e urbanística da cidade enquanto elementos de 
planejamento e desenho urbano.

Caracterização da área de estudo
A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Passo Fundo, localizado no Norte do 
estado do Rio Grande do Sul, na latitude de 28º 15’ 46” S e longitude de 52º 24’ 
24” W. Considerada uma cidade média, com área de 783,421 km², e uma das mais 
densas do estado, por possuir um grande número de edifícios, concentra uma 
população de 196.739 habitantes e uma densidade demográfica de 235,92 hab/
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km², de acordo com estimativas do IBGE. O município localiza-se a uma altitude 
de 687 m, fazendo limite com Pontão e Coxilha a norte, Mato Castelhano a leste, 
Marau a sul, Ernestina e Santo Antônio do Planalto a sudoeste e, Carazinho a oes-
te. Apresentando temperatura média anual de 17,5 °C e verões que podem ultra-
passar 30 °C, possui um clima do tipo subtropical úmido, segundo a classificação 
climática de Köppen.

Inserção urbana: a praça e seu entorno
O levantamento da evolução histórico-cultural da cidade foi obtido em acervo bib-
liotecário, utilizando os referenciais teóricos neles existentes; a partir de pesquisa-
dores da história da cidade. Passo Fundo teve suas origens no ano de 1828, quan-
do o militar paulista Manoel José das Neves adquiriu o terreno que se constitui 
a área urbana, na atual Praça Tamandaré e adjacências, e formou um núcleo de 
moradores ao longo da chamada Estrada Geral também denominada Estrada das 
Tropas, a qual posteriormente ganhou o status de Avenida Brasil. Segundo Miran-
da e Machado (2005), o primeiro movimento urbano fora do eixo da Avenida Brasil 
se deu na direção norte, a partir do arruamento pela então Rua São Bento, atual 
Paissandu, entre as atuais Quinze de Novembro e Sete de Agosto. Nessa região, 
terras foram doadas pelo Cabo Neves para a construção da Capela Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida, em 1884, sendo atualmente a Igreja Matriz da cidade. A 
partir 1906, após a sua inauguração, a mesma concentrava os fiéis da fé católica 
e traziam grande movimento à Praça Tamandaré, fazendo dela ponto obrigatório. 
A Matriz era a única Igreja que servia a zona urbana, razão pela afluência à praça. 
(GEHM, 1982).

É a praça mais tradicional de Passo Fundo, por ter identificação com a história da 
cidade. Desde a organização da vila, a área foi destinada à praça; sendo que um de 
seus primeiros habitantes, o Cabo Neves, morou nas proximidades. Apesar de per-
manecer durante anos, como terreno baldio, com a construção da Igreja Matriz, 
por volta de 1882, então foi iniciada a construção da praça. Durante a revolução 
federalista, a construção da igreja e da praça da igreja, foram paralisadas devido 

às discordâncias entre maragatos e republicanos. A partir de 1891, a praça con-
ta com passeios delineados e um transformador de energia e, em 1893, a praça 
recebe o atual nome de Praça Tamandaré (NASCIMENTO, 2014). Destacando-se, 
assim a importância da Praça Almirante Tamandaré no contexto histórico da ci-
dade de Passo Fundo.  Neto e Angelis (2000), elaboraram o estudo da tipologia dos 
espaços públicos, que pressupõe o conhecimento de sua identidade, estrutura, 
significado e imagem. A partir desse estudo acima, a Praça Tamandaré pode ser 
enquadrada em quatro grupos: praça de igreja, de descanso e/ou recreação, de 
circulação e de significação visual. Essa tipologia levou em consideração seu uso 
mais comum, sua localização, sua estrutura e seu caráter funcional.

A Praça Tamandaré possui área aproximada de 12.000 m², topografia quase plana 
e forma quadrada, correspondendo ao traçado em malha xadrez, característico 
da ocupação mais antiga da cidade. Devido à proximidade com o Hospital São 
Vicente de Paulo, a região se destaca pela concentração de serviços médico-hos-
pitalares, comércio varejista e serviços diversos, além de estar na proximidade de 
faculdades, um museu de artes, o antigo teatro da cidade, além de shopping cen-
ter da cidade. Revela-se como espaço aconchegante pela presença da vegetação e 
playground, muito utilizado pela população do entorno, sobretudo no final de tar-
de e fins de semana. Durante o dia há grande quantidade de usuários do Hospital 
São Vicente, que usam a praça como local de espera. Há predomínio da canteiros 
sobre a pavimentação com lajotas no passeio do contorno e blocos de concreto 
no interior. A praça preserva parte do patrimônio histórico da cidade, onde pode-
se destacar a presença de dois importantes monumentos: o busto de bronze em 
homenagem ao Coronel Gervásio Lucas Annes, importante administrador político 
do início da construção da cidade de Passo Fundo, voltado para o lado nascente 
da cidade, inaugurado em 1921, além de um monumento dedicado ao centenário 
Hospital São Vicente de Paulo, o qual exerce total relação com a praça por estar 
localizado na quadra seguinte, sendo implantado no ano de 2016. 

Em estudos anteriores, Melo et al. (2010) e Gobb et al. (2016) elaboraram o levan-
tamento dos fatores de análise qualitativa dos elementos que compõem a praça, 
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desta forma, foram realizadas diversas visitas à mesma, onde foram identifica-
das as espécies arbóreas. Além disso, foram arrolados os mobiliários existentes, 
quanto a qualidade de uso e suas quantidades e identificando os novos objetos 
arquitetônicos inseridos, para que assim seja verificada a tipologia da praça, por 
meio de comparações entre o seu desenho inicial e as atuais mudanças. Visto 
isso, a Praça Tamandaré como espaço de convívio social, é considerada um local 
agradável em função da existência de vegetação e espaços de lazer. 

Assim, os elementos na praça, que a caracterizam como espaço de descanso e ou 
recreação são a presença de playground, equipamentos para prática de exercícios 
físicos (academia ao ar livre), bancos e outros equipamentos temporários que per-
mitam o lazer. 

Devendo levar em consideração que pode ser classificada também como função 
de circulação, por estar inserida em uma região da cidade com intenso fluxo de 
veículos e pedestres. Portanto, a significação visual apresenta em sua área edi-
ficações que se destacam por sua arquitetura, bem como edifícios públicos que 
demonstram sua importância e servem como referencial para serem lembradas, 
como um exemplo a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição presente na Figura 
1 e o Hospital São Vicente de Paulo que está no entorno da praça.

Destacam-se no visual da praça na Figura 1 além da igreja a composição arbórea 
constituída dos plátanos, sendo a praça então reconhecida popularmente por 
“praça dos plátanos”. Figura 1. Espaços da Praça Tamandaré e Matriz Nossa Senhora da Conceição em uma de suas 

faces. 

Fonte: Autores, 2018.

De acordo com a NBR 9283 (BRASIL, 1986), mobiliário urbano pode ser definido 
como “todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da pais-
agem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do 
poder público, em espaços públicos e privados”. Segundo Neto e Angelis (2000), 
ele deve estar inserido em um contexto mais amplo, que é o da cidade como um 
todo, e não ser apenas um elemento de decoração.
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Assim, realizando uma verificação dentre os mobiliários que compõe a praça 
em estudo, encontram-se bancos, luminárias, pisos, bicicletários, monumento 
comemorativo (busto), lixeiras, playground, equipamentos de academia ao ar 
livre, cabine telefônica, coletores de dejetos de animais por sacolas, parquímetro, 
placas sinalizadoras, placas comemorativas, chafariz, trailers de vendas, canteiros 
e sua arborização, além de sanitários públicos. 

Enquanto que nos últimos anos houve modificações na tipologia da praça, sempre 
visando a melhor forma de causar o menor impacto possível, pode-se verificar 
que as mesmas foram realizadas seguindo a percepção e opinião dos usuários do 
local e stakeholders. Os quais, em comum acordo, decidiram por não modificar os 
desenhos dos canteiros já existentes, apenas realizar a requalificação e torná-los 
mais adequados para utilização por parte da população. Dessa maneira, o novo 
projeto contou com as correções e melhoramento das calçadas que circundam a 
praça, bem como a inserção de sinalização de pisos podotáteis, previstos em lei, 
destinado a deficientes visuais; novas luminárias em substituição às antigas que 
além de melhorar a iluminação ainda ajudam a reduzir o consumo local; retirada 
de algumas vegetações e plantio de novas espécies atendendo à solicitação de 
inserção de cor baseando-se em estudos prévios; locação de um estacionamento 
para bicicletas entrando em conformidade com o Plano de Mobilidade (2014) e 
o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Local do Município de Passo 
Fundo (2015), novos brinquedos para o parque infantil e, requalificação histórica 
dos bancos já existentes, estando alguns destes itens identificados na Figura 2. 

Figura 2. Bicicletário, bancos e novos equipamentos de diversão no playground da praça.     Fonte: 

Autores, 2018.

Estudiosos tem preconizado que o crescimento das cidades, com constantes trans-
formações a partir da revitalização urbana, tem feito com que diferentes áreas 
percam visibilidade ou sejam degradadas pelo mau uso ou pela má administração 
pública, ficando esquecida na memória da cidade e sua importância social perdi-
da. Assim, utilizando formas diferenciadas de requalificação urbana, a paisagem é 
modificada e reutilizada, atendendo as necessidades específicas para cada local.

A preocupação com a dinâmica das cidades vem crescendo, sempre estando pre-
sente na sua construção em decorrência do seu contexto histórico. Dentro do con-
texto da pesquisa realizada, percebe-se que o processo de requalificação da pais-
agem traz benefícios, seja reavivando áreas, requalificando prédios, oferecendo 
possibilidades de crescimento, ou mesmo aumentando a visibilidade e turismo. 

Onde a partir das análises, é constatado que a Praça Tamandaré exerceu e ex-
erce um importante papel na história da cidade de Passo Fundo. No entorno dela 
desenvolve-se meios econômicos, sociais e humanos, ou seja, a sua existência faz 
existir novas ocupações do solo para serviços, comércios, instituições, socialização 
e, forma uma paisagem urbana que estimula o tripé da sustentabilidade, agregan-
do áreas verdes à cidade e trazendo a ela uma maior valorização, favorecendo 
todos as pessoas que pela praça circulam e ou passam. 
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A Praça Tamandaré configura-se como uma praça do tipo conformada por quatro 
vias, adquirindo formato de praça quadrangular ou retangular pelo cruzamento 
de suas vias, sendo duas a duas paralelas entre si e destacando que a localização 
da praça na trama urbana interfere diretamente em sua tipologia. Consequen-
temente tem-se que as praças localizadas na área central da cidade são, em sua 
maioria, de atravessamento ou de passagem. Onde tem se verificado intensa al-
teração no uso do entorno, com predomínio de edificações mais recentes que se 
destacam pela altura, e densificação da malha urbana central da cidade; e, ed-
ifícios que servem como referencial histórico, como por exemplo, a Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Conceição e o Hospital São Vicente de Paulo. 

Atualmente tem se tornado senso comum, que a melhor organização do espaço 
urbano se dá em cidades com maior densidade demográfica, ou seja, aquelas que 
têm uma quantidade maior de pessoas morando em uma determinada porção da 
cidade. É certo que a concentração de pessoas em determinados pontos promove 
maior interação entre as diversas atividades urbanas, possibilita uma enorme 
economia de energia em deslocamentos de pessoas e cria inúmeros processos de 
sinergia de ordem social e econômica (SILVA; KRAFTA, 2017). Essas ações exigem 
uma contrapartida, a formação de espaços públicos, especificamente, a formação 
e manutenção de praças, - neste estudo, a Praça Tamandaré e seu entorno. Visto 
que a paisagem urbana deve integrar o homem com o meio ambiente e satisfazer 
às suas necessidades, o que em decorrência do crescimento, muitas vezes inade-
quado, das cidades, e a crescente necessidade de densificação urbana.

Na análise do entorno da praça, comparando-se o ano de 2010 e 2018, pode-se 
observar poucas mudanças no uso da praça. Foram realizadas algumas reformas 
e manutenções ao longo do tempo, porém sem que tenha havido mudanças sig-
nificativas, composta de vegetação diferenciada pela presença de plátanos cen-
tenários, que também devem ser tratados como parte do patrimônio histórico 
cultural. Porém, a necessidade de resgatar e preservar o patrimônio histórico-cul-
tural da cidade para manter as marcas de sua identidade ao longo do tempo mos-
tra-se premente.

Com relação ao entorno, as mudanças foram mais marcantes no que se refere ao 
gabarito de altura dos edifícios mais novos, comprando os levantamentos de 2010 
e o atual (Figura 3), pode-se constatar alteração significativa no chamado Skyline 
do entorno da praça. O Plano Diretor de Passo Fundo (PASSO FUNDO, 2006) prevê 
o adensamento do centro da cidade, com a consequente ampliação do número de 
pavimentos em edificações e de moradores. Ao longo desses oito anos, a indústria 
da construção civil, o aumento da procura de moradias nesta região da cidade 
e valorização imobiliária, possibilitaram a formação dessa nova realidade para o 
entorno; onde a quantidade de moradores teve expansão significativa; especial-
mente de maior poder aquisitivo (PMSB, 2015; MELO, 2017). Porém, esses novos 
habitantes estão dividindo espaços com outros moradores mais tradicionais e 
parte da população que loca espaços em edifícios mais antigos. 

A fim de viabilizar o lazer desta população, é demonstrado a importância da praça 
em estudo, e a implantação de novas áreas de lazer na região central da cidade, 
onde pode-se perceber que houve adensamento, especialmente, na rua Paissan-
du e rua Uruguai (identificadas na Figura 3), ampliando a oferta de apartamentos 
residenciais nas proximidades. 

Decorrente desta expansão populacional verificada e consequentemente das no-
vas construções, a relação de alturas dos prédios nas duas avaliações obteve au-
mento no gabarito das alturas. Porém, este aumento pode limitar as regiões ilumi-
nadas e ensolaradas na praça, trazendo eventuais prejuízos às espécies plantadas 
e trazendo risco de formação de áreas úmidas.
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Figura 3: Entorno da Praça Tamandaré em (a) 2010 e (b) em 2018, quanto ao gabarito de alturas.

Fonte: Autores, 2018

Há muitas formas de pensar o urbano, urbanidade pode ser resumida como a 
necessidade de os indivíduos estarem juntos de uma determinada forma. Assim, 
a urbanidade pode ser interpretada como sendo a cidade que experimenta e com-
partilha o mundo, que pode ser observada e pontuada: do ponto de vista estru-
tural, em um primeiro momento, e, em um segundo momento, como por camadas 
ou layers, na explanação de Moraes Netto (2013). 

Quanto aos usos, os edifícios do entorno ampliaram em muito, a oferta de aparta-
mentos residenciais, mas no entanto, a existência de terrenos alugados para esta-
cionamentos, aponta à possibilidade de novos edifícios em altura nesses lotes. No 
que se refere ao uso comercial e de prestação de serviços, tendem a ser ampliados, 
pois a área das ruas próximas segue expandindo o atendimento na área médica, 
como consultórios, laboratórios e, ainda serviços de alimentação variados. 

Figura 4. Mapa de usos do entorno da Praça 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2018

Recomendações e Discussões
Dentro do contexto da pesquisa realizada, a partir da análise tipo-morfológica da 
Praça Tamandaré e seu entorno, no tocante à sua inserção na trama urbana e seu 
mobiliário, considerando que, devido à falta de tratamento adequado, os materi-
ais e o desenho dos seus equipamentos, sujeitados à ação das intempéries, ad-
quirem uma menor vida útil, podendo tornar o ambiente menos prazeroso de se 
estar. Quanto à sua tipologia, destaca-se que é a população, de acordo com o uso 
que faz desse espaço, quem determina as características que as classificam em 
diferentes categorias. Além disso, a localização da praça na trama urbana também 
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interfere em sua tipologia, pois, por estar localizada na área central da cidade, 
cumpre a simples função de atravessamento ou de passagem. Sendo possível 
constatar a importância da conservação, manutenção e qualificação dos espaços 
e elementos que compõem a praça para a promoção de uma melhor qualidade 
de vida, levando em conta a história de sua população e do meio ambiente que 
existia e ainda existe. Através dela desenvolve-se meios econômicos, sociais e hu-
manos, ou seja, a sua existência faz existir novas ocupações do solo para serviços, 
comércios, instituições e, forma uma paisagem urbana que estimula a sustentab-
ilidade, agrega áreas verdes à cidade e traz a ela uma maior valorização, favore-
cendo todos as pessoas. Corroborando com Schutzer (2012), o qual afirma que a 
inserção de manchas verdes dentro do espaço urbano vem sendo considerada 
como a solução quanto à requalificação ambiental.

Nos últimos anos, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo tem procurado dotar os 
espaços públicos da cidade com equipamentos públicos, no entanto, a praça em 
estudo ainda não conta com ciclovia, o que deverá ser um importante avanço na 
área da mobilidade urbana e está prevista para execução até 2024 no Plano de 
Mobilidade (PASSO FUNDO, 2014). 

Conclusão
O resgate histórico da praça Tamandaré está diretamente relacionado a importân-
cia do patrimônio histórico do seu entorno, destacando a Igreja Matriz Nossa Sen-
hora da Conceição, o Hospital São Vicente de Paulo e a sua vegetação centenária 
de Plátanos

Enquanto que o adensamento populacional verificado de 2010 a 2018, aumentou 
a altura das edificações no entorno, afetando diretamente o fluxo de veículos e 
pessoas pela praça.

Cabe ressaltar, intensivamente, que locais como este são criados com a finalidade 
de servir à população, proporcionando atividades de lazer, contemplação e con-

vivência. Inserir novos equipamentos, restaurar mobiliários existentes e recompor 
a massa vegetativa fez com que os indivíduos que frequentam a Praça Tamandaré 
sintam-se satisfeitos e seguros em sua ocupação.

É necessário resgatar e preservar o patrimônio histórico-cultural da cidade para 
manter as marcas de sua identidade ao longo do tempo. Assim, cabe a sociedade 
e ao poder público passo-fundense encontrar a forma de manter, conservar, 
preservar e até mesmo reconstruir sua memória.
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RESUMO
Quando se preserva um sítio ou edificação de valor histórico não se espera apenas 
conservar a sua estrutura física, e sim sua alma e importância para determinado 
povo. É por ser testemunho da história, do saber fazer e ter a marca de sua cultura 
que uma edificação passa a se tornar patrimônio, já que seu valor é comum a 
sua comunidade. Apesar de tão significativas, as edificações de valor histórico têm 
sofrido alterações negativas em sua estrutura física como consequência da falta de 
conservação. Esse fato pode ser justificado pela falta de assistência por parte de 
órgãos públicos como o IPHAN ou como pressuposto mais preocupante, pelo fato 
da população não atribuir a esse patrimônio o seu devido valor e por carência de 
informação não o reconhecer como bem comum de sua história, o que pode gerar 
a sua falta de conservação e como consequência a descaracterização do edifício. 
Mesmo possuindo valor histórico, as edificações dos pequenos centros urbanos nem 
sempre tem seu reconhecimento, uma vez que se espera conservar edificações que 
caracterizam determinados estilos arquitetônicos. Longe dos casarões e igrejas, as 
pequenas moradas e fazendas do interior quase tem sua história esquecida por não 
estar no grupo da mesma arquitetura da capital. O objetivo deste trabalho é valorizar 
o saber popular, reconhecer a arquitetura vernacular como patrimônio e identificar 
aspectos físicos das edificações do interior do Nordeste, assim como assimilar suas 
características ao estilo arquitetônico predominante na região. 

Palavras-chave: Patrimônio; arquitetura; art-deco; nordeste.
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1.  VALORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
EDIFICADO
O acervo de informações referentes aos marcantes acontecimentos sociais pas-
sados traz-nos à tona a grande importância atribuída a cenários e personagens 
históricos que, por sua vez, foram capazes de influenciar o desenvolvimento do 
meio social no qual estamos inseridos atualmente. Em função disso, questiona-se 
comumente sobre a valorização desses diversos cenários, que se apresentam, nos 
dias de hoje, como significativas ferramentas de testemunho, e ainda, de mani-
festação cultural. O Patrimônio Histórico edificado é considerado popularmente 
como instrumento de leitura de gerações passadas e da forma como elas foram 
capazes de expor suas ideias (DOS REYS; DEL LAMA; DEHIRA, 2008). Ainda nesse 
contexto, Pelegrini (2007) evidencia a forte relação que vem sendo estabelecida, 
por meio da imprensa e televisão, entre o patrimônio histórico e cultural edificado 
e atividades econômicas de caráter turístico, e ainda, como essa relação foi capaz 
de incentivar a inserção dessa temática em âmbito educacional. De acordo com 
a autora, o potencial do patrimônio histórico brasileiro tem sido cada vez mais 
exposto e discutido por diversas camadas sociais, intensificando sua importância. 

O respeito e valorização do Patrimônio histórico nacional são diretamente depen-
dentes da execução, não concomitantemente, de duas ações básicas conceituadas 
como preservação e conservação. Apesar da aparente semelhança de significa-
dos, esses dois conceitos são responsáveis por intensas divergências no processo 
de proteção do Patrimônio histórico. Enquanto a conservação, definida por Braga 
(2003) como “[...] realização de intervenções indiretas visando o retardamento da 
degradação e impedindo desgastes [...]”, atua com o intuito de tornar o patrimô-
nio edificado propício à utilização pública, a preservação tem como foco principal 
manter íntegra toda a estrutura original de determinado edifício, independente-
mente das condições de habitabilidade, incentivando, em alguns casos, a desap-
ropriação desses edifícios. 

No Brasil, a responsabilidade de preservação do Patrimônio histórico foi atribuída, 
inicialmente, ao SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), pos-
teriormente conhecido como IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional) que surgiu no ano de 1936 com o intuito de criar uma identidade nacio-
nal por meio dos monumentos históricos existentes (OLIVEIRA, 2008). Atualmente, 
apesar da significativa importância, a ação do IPHAN tem gerado também debates 
polêmicos relacionados, principalmente, à burocracia atrelada ao processo de 
tombamento e conservação dos bens patrimoniais. Os profissionais envolvidos 
no processo de tombamento, e ainda, de intervenção e restauro das edificações 
patrimoniais, apesar de intelectualmente capacitados para tal função, devem faz-
er uso, acima de tudo, de sensibilidade na escolha de métodos para a realização 
dessas atividades. Dantas (2013) cita como exemplo dos procedimentos de atu-
ação do IPHAN o gradeamento de um edifício localizado na cidade de Brasília. Os 
edifícios do Cruzeiro Novo receberam os elementos de proteção sob a justificativa 
da alta insegurança local que, entretanto, a ação foi interpretada pelo IPHAN como 
indiferente ao segmento arquitetônico da cidade, que tem o objetivo principal de 
proporcionar espaços de livre circulação. 

A valorização e proteção do Patrimônio Histórico implica também no uso que se 
faz das edificações históricas, ou mesmo dos costumes vistos como patrimônio 
imaterial. A ocupação do patrimônio edificado é considerada como agente im-
pulsionador da conservação, afinal, tal ação é capaz de atribuir maior sentimento 
de pertencimento à população utilizadora desse tipo de elemento (COSTA, 2006).  
Para Pires (2010) a participação popular, possivelmente por intermédio da ocu-
pação/utilização patrimonial, ainda se mostra como um dos grandes desafios no 
processo de proteção ao patrimônio:

Quer no plano material, quer no imaterial, vislumbra-se a 
indissociabilidade entre participação social e defesa do patrimônio 
cultural. Nessa vertente, o arranjo da política pública correspondente 
deve enfatizar a participação dos cidadãos e da sociedade civil, para 
construir uma lógica de responsabilidade compartilhada, fomentar 
a politização da cultura, estimulando a autonomia e o processo 
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emancipatório da sociedade pela vertente da valorização crítica da 
cultura, do sentimento de pertencimento a um lugar, a uma história 
(PIRES, 2010, p. 92). 

Por outro lado, na atualidade, investe-se consideravelmente na educação patrimo-
nial, ou seja, na conscientização do valor histórico das edificações. Observa-se, por 
meio desse processo uma mudança de pensamento de diversas camadas sociais, 
inclusive das que se mostravam menos interessadas na proteção do patrimônio: 

Apesar do eficaz e cuidadoso processo de preservação patrimonial 
desenvolvido, ainda ocorrem situações de descontentamento e até 
mesmo de revolta por parte de alguns proprietários, mas de modo geral 
há uma compreensão e uma aceitação dos procedimentos adotados. 
Até mesmo os representantes da construção civil já adquiriram uma 
percepção positiva com referência à preservação, entendendo-a como 
mecanismo de desenvolvimento e não apenas de congelamento da 
economia e atraso do progresso, como ocorria anteriormente (ALMEIDA; 
BASTOS, 2006, p. 102).

É válido lembrar, entretanto, que os diversos critérios utilizados pelo IPHAN na 
permissão de intervenções físicas em determinados bens pertencentes ao pat-
rimônio podem tornar dificultoso ou mesmo improvável o alcance de condições 
favoráveis à ocupação. Sendo assim, é perfeitamente aceitável a contestação de 
possíveis desvantagens vinculadas ao tombamento de edificações históricas. 

Outra problemática relacionada à preservação do patrimônio histórico refere-se 
à monumentalidade individual das edificações. Já nos primórdios do processo 
de preservação do patrimônio presenciava-se uma forte segregação dos bens 
preserváveis: “[...] as coisas antigas hoje tombadas são aquelas que sobraram, 
na maioria das ocasiões, à nossa revelia; aquelas provenientes, principalmente, 
dos acervos da classe dominante ou da Igreja. Quase nada do povo”. (MORI et al., 
2006, p. 17). De início a preservação patrimonial priorizava exclusivamente o esti-
lo barroco, visto até então como representante da identidade nacional, tornando 
irrelevantes estilos como o Neoclacissismo, eclético, art-nouveau, neocolonial e 

ecletismo (FERNANDES, 2011). Atualmente, porém, Fernandes (2011) aponta que, 
após revisões legislativas e ações de natureza pública, a proteção ao patrimônio 
deixou de ser restrita a profissionais do setor público e estendeu-se à sociedade 
de um modo geral. 

2.  O ART DÉCO NO MUNDO E ERA VARGAS 1920-40 
O Art Déco é uma manifestação artística internacional que surgiu na Europa no 
período de 1920, tendo como destaque características decorativas. Esse estilo 
despertou reconhecimento durante a Exposição Internacional de Artes Decorati-
vas e Industriais Modernas que aconteceu em Paris no ano de 1925. Seus atribu-
tos estavam presentes desde a decoração até as artes visuais, tendo notoriedade 
nos detalhes na arquitetura das edificações, nos móveis e nos desenhos industri-
ais, estavam expostos também, na moda, em pintura, na arte gráfica e até mesmo 
no cinema (CORREIA, 2008). 

Os arquitetos que adotavam o estilo Art Déco seguiam métodos como sofisti-
cação, praticidade e modernização nos materiais utilizados. O movimento tinha 
como objetivo inovar o cenário urbano, com a busca de inspiração através do 
Futurismo por meio da atração pelo movimento, do Cubismo por conta dos traços 
que sobressaem e facetados e do Construtivismo Russo, por intermédio da lingua-
gem da mecanização. Notando também o incentivo através da presença do Egito 
Antigo, da África e do Oriente (CORREIA, 2008).

Durante a década de 1930, o estilo Art Déco obteve forte presença nos Estados 
Unidos, com utilização predominante na arquitetura. Surgindo quando o país bus-
cava um método para se erguer por conta da quebra da bolsa de Nova York, na 
qual, gerou uma grande crise econômica no país. Para isso, foi proposto a real-
ização de construções com fachadas geométricas de padrão simples com fortes 
elementos decorativos em materiais nobres. Tem-se como exemplo os edifícios 
Woolworth e Cass localizados na cidade de Nova York, na qual, abraçam inspi-
ração gótica com detalhes em cerâmica, latão e alumínio, mostrando que além 
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do uso estético, o estilo apresenta aplicação de tecnologias.  Outro exemplo, é o 
edifício Chrysler, localizado também em Nova York, na qual, tem se destacado por 
ser o arranha-céu mais famoso do art déco. Foi projetado por William Van Alen, 
em que, se destaca por ser rico em detalhes, como o uso de uma cúpula em forma 
de coroa feita no topo do edifício (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011).

Entretanto, os edifícios localizados na Califórnia em Los Angeles foram consider-
ados dois métodos para o estilo, no qual, distinguem-se pelo moderno em forma 
de zigue-zague e moderno aerodinâmico. Tem como exemplo os teatros Wiltern 
e Pantages, tendo como destaque o uso de platibanda e elementos geométricos 
nas fachadas (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011). Já na cidade de Miami Beach, 
localizada da Flórida, há presença de diversas obras no estilo Art Déco, como ex-
emplo, o hotel The Breakwater, apresentando características como misturas de 
cores fortes adaptando ao clima subtropical (WEIMER, 2010).

Torna-se contraditório relembrar a extrema importância atribuída ao Art Decó no 
Brasil durante as décadas de 30 e 40, pelo fato de, atualmente, a incorporação 
desse estilo na arquitetura, a nível nacional, encontrar-se praticamente extinta. 
O surgimento do Art Deco no Brasil foi, em dado momento histórico, sinônimo 
de inovação e modernidade, primeiramente pelo fato de tal estilo e as influen-
cias a ele agregadas disseminassem rapidamente pelos meios de comunicação 
existentes na época, como o cinema, rádio e revista. Além disso, as características 
arquitetônicas trazidas pelo estilo apresentavam um perfil ornamental despojado 
e com características facilmente assimiladas a elementos tecnológicos (PINHEIRO, 
2008). 

A exclusão do Art Deco dentro do contexto arquitetônico nacional atual torna-se 
ainda mais inaceitável quando se percebe, por meio da observação dos bens pat-
rimoniais brasileiros, a ainda forte predominância desse estilo em diversas edi-
ficações (CORREIA, 2008). Correia (2008) justifica a ausência desse elemento nas 
discussões patrimoniais, inclusive nos cursos de arquitetura, pela sua ocorrên-
cia vinculada a outros estilos. Em outras palavras, o fato de os elementos prove-

nientes do art deco quase sempre serem utilizados, em fachadas por exemplo, 
em conjunto com elementos referentes a outros estilos, torna-o, possivelmente 
menos relevante.  

Historicamente falando, a atuação do Art Deco no Brasil, inicialmente durante o 
Governo de Artur Bernardes, foi marcante por adentrar no país por intermédio do 
acontecimento da Semana de Arte Moderna, em 1922. Considerando-se o estilo 
rural até então predominante no país, tal acontecimento atuou como um divisor 
de águas no contexto arquitetônico nacional (BARTHEL, 2015). 

A importância atribuída ao Art Déco, e ainda, as demais manifestações artísticas 
pertencentes ao mesmo período, pode ser exemplificada em diversos momentos 
e espaços do cenário nacional. Restringindo-se à região nordeste do país pode-se 
utilizar como referência a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Por 
volta de 1937, o então governador do estado, Paulo Ramos, deu início a um pro-
cesso de modernização da capital, que incluía a destruição de diversas edificações, 
originadas no período colonial, visando a substituição das mesmas por uma nova 
avenida, mais tarde denominada “Magalhães de Almeida”. Em conjunto com a 
nova via de tráfego da capital forma construídas novas edificações pertencentes, 
principalmente, ao estilo Art Déco (FEITOSA; PFLUEGER, 2008). 

Evidencia-se ainda mais a importância do Art Deco na cidade de São Luís pelo 
fato de a capital maranhense ter se tornado, por ação da UNESCO em 1998, Pat-
rimônio Mundial da Humanidade em função do rico acervo de bens históricos en-
contrados na cidade. Atualmente, entretanto, expõe-se a forte descaracterização 
de grande parte desses bens, justificada principalmente pela falta e tombamento 
(FEITOSA; PFLUEGER, 2008).

Em Recife é encontrado Art Déco tanto nas edificações como nos mobiliários 
urbanos. São diversos edifícios que apresentam características do movimento, 
no qual, possuem vários tipos de funcionalidade atualmente. Algumas destas 
construções continua de forma plena com até mesmo o uso originário. Já out-
ras foram apropriados de acordo com a necessidade da atual função. Em outros 
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casos, tiveram adição, mas sem envolver suas feições. Porém, muitas já foram 
descaracterizadas e até mesmo encontradas em ruinas (BARTHEL, 2015). 

Há diversas características do movimento art déco presente nas construções da 
grande Recife, e nelas se destacam a presença de esquinas arredondadas e tam-
bém chanfradas, de balção em ferro, retangular e chanfrado. Predomina o uso de 
telhado em platibanda, até mesmo com pestanas e marquises e grades metálicas 
em janelas, portas e muros (BARTHEL, 2015). 

3.  O ESTILO ART DÉCO NO NORDESTE BRASILEIRO 
Nos Estados Unidos o Art Déco se projetou dentro do período posterior a crise 
de 1929, o país vivia uma tendência otimista se opondo a recessão econômica 
anterior, isso atentou a criação de construções leves de formas suaves, 
sendo utilizado o arredondamento dos ângulos, uso de cores suaves, 
empregando relevos geométricos e abstratos se compondo a estrutu-
ra da edificação. Por outro lado, longe dos arranha-céus produzidos 
em Nova Iorque, em Miami o estilo esteve presente na produção de 
arquitetura residencial, de cores consideravelmente mais vibrantes, 
tornando-se uma arquitetura mais lúdica, muitas vezes dita como bal-
neária, referindo-se a região em que se localizava. (WEIMER, 2010)

Diferentemente da produção nortenha do continente americano, no Brasil o estilo 
esteve influenciado pela arte indígena local, marajoara, guarani, tupi e tupinambá, 
preconizado pelo orgulho nacional. No país se explorou a geometrização de temas 
abstratos, dentro da fauna e flora local, o “bom selvagem” máxima de Rousseau, 
criando o sotaque brasileiro para o estilo. A tendência foi firmada durante o perío-
do da semana de arte moderna de 1922 e no momento ser moderno era cultuar 
a tradição, fato evidenciado nos quadros e mosaicos de Tarsila do Amaral, e na 
inclinação naturalista na produção literária de Cecília Meireles. (ROITER, 2010)

Um amplo conjunto de temas compõe o repertório decorativo art 
déco, incluindo motivos figurativos estilizados, elementos geométricos 

abstratos ou formas curvas aerodinâmicas (...) podem ser identificadas 
no geometrismo; uso de prisma ortogonal, escalonamento; sobreposição 
de planos de fachadas e baixos relevos com desenhos geométricos 
(...) Entre os recursos que integraram o repertório formal do Art 
déco na arquitetura encontram-se: marquises; balcões em balanço; 
colunas, frontões, capitéis, pilastras, platibandas e volutas de formas 
esquemáticas; gradis e caixilhos de metal, inclusive do tipo basculante; 
ornatos em alto ou baixo relevo, representando formas geométricas, 
temas florais simplificados, linhas retas, em ziguezague, ou linhas em 
espirais. (CORREIA, 2008, p.01)

Durante a Era Vargas o Art Déco foi o estilo predominante em várias vertentes 
da arquitetura brasileira, desde edifícios públicos, cinemas, teatros e edificações 
residenciais singelas e de luxo. É inevitável não falar Marcello Piacentini dentro do 
contexto histórico brasileiro na época, o arquiteto tinha inclinação para a vertente 
mais “clássica e imponente” do estilo Déco, corrente ligada ao fascismo europeu, 
que compartilhava de ideais semelhantes aos do então presidente da república, 
logo o estilo se espalhou não somente na imponência dos edifícios do estado, mas 
também influenciou o gosto popular, sendo reproduzida em fachadas das diver-
sas classes e regiões do país (OLIVEIRA, 2008). Na cidade de Teresina, no estado 
do Piauí esteve evidenciado o

O momento também coincide com a ascensão da indústria no Brasil. Na cidade 
de Goiana no interior do Pernambuco a Companhia Industrial Fiação e tecidos 
Goyanna, integrou a fábrica uma vila operária com 470 unidades habitacionais no 
estilo Déco já com o sotaque regionalizado. Essas residências surgem mais retas 
e simplificadas, solidarizando-se com o estilo fabril, seus temas se expressão em 
formas geometrizadas, detalhes decorativos geométricos nas fachadas, de formas 
escalonadas em frontões e platibandas e com desenhos quadrangulares e circu-
lares. As unidades foram dispostas em blocos de casas geminadas e embora de 
dimensões reduzidas, conferiam em conjunto dimensão monumental, devido a 
repetição ritmada de portas e janelas intercaladas por faixas em alto relevo. O es-
tilo utilizado é facilmente observado como tendência em residências sem vínculo 
industrial em todo o interior do Nordeste brasileiro. (CORREIA, 2008) 
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Na cidade de Caxias, no interior do Maranhão, o estilo muito presente nas edifi-
cações durante o século passado, hoje fica na memória. O edifício Machado, atual-
mente abriga o banco da Amazônia, que primeiramente foi posse do comerciante 
e político Alderico Novaes Machado na segunda metade do século XX. Em estilo 
Art Déco, costumava manter características como nomes em relevo e data de con-
clusão da obra, assim como geometrização na fachada e uso de platibanda, que 
foram removidas na década de 1970, achando que dessa maneira o prédio ficaria 
visualmente mais moderno. A edificação já abrigou lojas de tecido, armazém e 
hoje está sob posse do banco supracitado. (BARROS, 2016) 

4.  A RELEITURA SERTANEJA DA ARQUITETURA: O 
CASO DA CIDADE DE FORTUNA, NO MARANHÃO 
A difusão do Art Déco se deu também através do rádio, revistas, ilustrações, pub-
licidade e cinema, estando presente não só na arquitetura, mas também direta-
mente ligado ao design e moda da época o que pode ter consolidado a propagação 
do estilo até nos menores centros urbanos, seja na decoração dos ambientes, nos 
materiais utilizados e nas fachadas das residências, mesmo que projetadas sem o 
auxílio de profissionais ligados a arquitetura, fruto da inspiração e observação aos 
demais edifícios construídos nas cidades de médio e grande porte.

A arquitetura vernacular se relaciona diretamente ao conhecimento popular, ao 
saber fazer, as técnicas construtivas, respeitando o clima da região, tendo uma 
relação de construção e adequação desta com os materiais locais, devido sua dis-
ponibilidade, o que favorece a sua adequação. Nesse caso as edificações ganham 
sotaque regional com características de onde foram construídas. Portanto essa 
arquitetura traz oportunidade de utilização de materiais naturais, da terra, ligados 
a arquitetura sustentável. (VIEGAS, BARACHO, 2017)

Fora dos grandes centros, as cidades menores do interior do Nordeste dificilmente 
tiveram prédios com projetos de profissionais do ramo da arquitetura, o que não 
impediu que o movimento arquitetônico influente no período de construção de 

diferentes edifícios estivesse presente lá. O contato dos moradores entre as difer-
entes regiões e cidade próximas, em que o movimento efervescia, provavelmente 
influenciou a propagação do estilo do Art Déco nas habitações do Nordeste e pos-
sivelmente tenha sido até hoje o estilo mais difundido na região, pois se adequou 
muito bem a condição social e local em que esteve inserido. Enquanto o Déco 
produzido nos Estados Unidos se diferia do que se construía no Brasil, dentro do 
próprio país se criou diferentes sotaques de acordo com sua função e localização.

 Segundo o Arquiteto Leonardo Flôr, o Art Déco chega ao Brasil irrestrita ao alto 
padrão social, na época as pessoas tentavam copiar o que acontecia na Europa 
e não se importava se a casa era humilde ou uma mansão, todos queriam estar 
dentro da então modernidade que efervescia no restante do mundo e que não in-
fluenciava somente a arquitetura, como também as artes visuais, pintura, cinema 
e moda (SILVA, 2011). 

A leitura sertaneja do estilo no interior do estado do Maranhão não é única, na 
época todos queriam ter casas mais modernas, imitando o padrão das cidades 
maiores e mais importantes. No caso da cidade de Fortuna-MA, que servirá de 
exemplo para este estudo, os moradores queriam estar no nível das cidades mais 
prósperas, próximas a ela, como Caxias e São Luís, também no Maranhão e Tere-
sina, no Piauí, essas por sua vez, queriam imitar a produção dos grandes centros 
do país, que acabavam por imitar as europeias.

Tomando como primeiro objeto de estudo a casa de seu Jacó, localizada na esqui-
na da Av. Dez de Dezembro e a Rua Dom Pedro, no centro da cidade de Fortuna, 
é notável a influência da arquitetura do estilo Déco na edificação. Assim como as 
inscrições em alto relevo da data de construção das edificações caxienses, uti-
lização de platibandas, geometrização na fachada, elementos geométricos ab-
stratos, valorização da esquina, que são características do movimento nas demais 
regiões do país, se une a simplicidade de uma casa de interior sem muito luxo. A 
sua construção data da década de 1960, o que evidencia reprodução do estilo nas 
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décadas posteriores ao seu período áureo. Atualmente não está sendo utilizada. 
(Figura 01)

Figura 1 – Fachadas da casa de Seu Jacó.

Fonte: José Wilson, 2009

O segundo caso é da casa de seu Valdemar Maria, na esquina da Rua 15 de No-
vembro com a Rua 18 de Janeiro (Figura 02). Segundo os moradores mais antigos, 
as casas com platibanda eram sinônimo de riqueza, pois imitava as residências da 
“cidade grande”. Nota-se a presença do elemento platibanda adornada por formas 
geométricas abstratas em alto relevo na fachada. Construída também nos anos de 
1960, atualmente se encontra em estado de abandono, embora tenha sido teste-
munho da história da cidade e sociedade da época. 

Figura 02 – Fachada da casa de seu Valdemar Maria. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018.

O terceiro caso é da residência de Dona Francisca Maria, situada na esquina da Rua 
15 de Novembro com a Rua do Amparo. Assim como o caso anterior, a residência 
singela possui platibanda adornada por volutas escalonadas, podendo represen-
tar uma tentativa de imitar os adornos das fachadas dos edifícios do estilo Art 
Déco nos centros urbanos maiores. A casa foi construída na década de 1950 e até 
o momento não está habitada. (Figura 03)



6250 6251

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Figura 03 – Fachada da casa de Dona Francisca Maria

Fonte: Arquivo pessoal, 2018.

5.  CONCLUSÃO 
Essa pesquisa não tem o intuito de desvalorizar o trabalho realizado pelos profis-
sionais de arquitetura e design, e sim ressaltar a importância e disseminação dele. 
A arquitetura singela, vernácula, feita pela população deve ter seu reconhecimento 
por ser testemunho da evolução social da cidade, do saber fazer, das técnicas con-
strutivas particulares daquela região apontado a influência do estilo arquitetônico 
identificado nela. Nota-se a também falta de valorização do Art Decó no cenário 
arquitetônico nacional, ficando atrás do movimento moderno, por exemplo, mes-
mo tendo centenas de exemplares pelo Brasil e ter sido o maior estilo durante o 
período do governo do ex-presidente Getúlio Vargas. Registra-se neste artigo a 

provável disseminação do movimento durante seu período de auge pelo sertão 
nordestino, caindo no gosto popular, além da importância do reconhecimento 
dessa arquitetura e suas diferenças, mesmo dentro do próprio território nacional. 
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RESUMO
Edifícios modernistas têm sido usados para a guarda e/ou exposição de acervos 
históricos e artísticos no Brasil,  porém, em função da baixa inércia térmica das 
envoltórias típicas das edificações desse período e do clima tropical, as coleções 
podem ficar sujeitas à grande variação termohigrométrica e até a insolação e/ou 
iluminação natural excessivas. Este artigo apresenta o estudo realizado sobre o 
desempenho térmico e as condições de conservação do edifício da Biblioteca Pública 
Estadual de Minas Gerais, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1954 para 
a cidade de Belo Horizonte, capital do estado. Objetivou-se relacionar a técnica 
construtiva do edifício modernista às condições que ele proporciona à manutenção de 
seu acervo armazenado. Foram efetuadas visitas in loco, conversa com funcionários e 
coleta horária de dados de temperatura e umidade em ambientes de armazenamento 
e consulta. Os dados foram tratados em planilha eletrônica para análise conforme o 
método das isopermanências, que quantifica os efeitos de fatores ambientais sobre a 
expectativa de vida útil de acervos em papel. Os resultados do monitoramento interno 
comparados aos dados no exterior evidenciam a baixa inércia térmica do edifício, 
que foi, de certo modo, compensada pela restrição à ventilação natural e uso de 
painéis de vedação dos vidros. Foi também confeccionada uma maquete do edifício 
para teste em heliodon (aparelho que simula a trajetória aparente do sol) a fim de 
verificar a incidência solar no interior do edifício em diferentes horários ao longo do 
ano. Com isso, observou-se que há uma forte incidência de radiação solar direta na 
fachada principal que, aliada ao fechamento em vidro, proporciona condições ideais 
para a criação de um “efeito estufa” nas salas em contato direto com as aberturas. 
Ainda, ao buscar informações sobre a história da construção, foram identificadas 
intervenções que buscaram a proteção do acervo aliado à mínima intervenção na 
arquitetura do edifício. Conclui-se que intervenções internas são necessárias para 
a manutenção de acervos mantidos neste edifício envidraçado, sendo que a análise 
sistemática do monitoramento microclimático das salas pode auxiliar futuras 
propostas de intervenção, colaborando para a eficiência e a conservação do edifício e 
de seu acervo.

Palavras-chave: biblioteca, conservação preventiva, desempenho termohigrométrico.

1. Introdução
A Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais está localizada na Praça da Liber-
dade, nº 21 e Rua da Bahia, 1889, bairro Funcionários, localizado na porção sud-
este da cidade de Belo Horizonte e próximo ao centro da cidade. A capital se en-
contra na região sudeste do estado, que, por sua vez está na região sudeste do 
país. Belo Horizonte está sobre o Planalto Atlântico brasileiro e possui um clima 
caracterizado como Tropical-Tropical de altitude.

Idealizada pelo então governador do estado de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, 
e com um traçado de autoria de Oscar Niemeyer, um dos mais significativos ar-
quitetos modernistas, o edifício se adequa ao pensamento vigente à época e, num 
desafio silencioso, segue até os dias atuais exercendo a mesma função, contrari-
ando seu entorno. 

De sua idealização até a inauguração transcorreram oito anos, entre crises finan-
ceiras e ajustes na estrutura, a biblioteca perdeu 3 de seus andares originalmente 
planejados. Porém, este não foi o principal problema advindo dos reajustes, as ob-
servações realizadas in loco, coleta de dados e análise confirmaram o que na práti-
ca já é de conhecimento dos funcionários locais: o edifício oferece risco ao acervo. 

2. O pensamento moderno 
A modernidade está ligada à uma nova relação com o tempo e à busca de de-
sprendimento com os antigos ideais, considerados retrógrados e de pouca valia. 
Assim, ela surge como uma crítica aos padrões impostos e ao engessamento das 
formas artísticas, dissolve a autoridade, questiona, examina e destrói os antigos 
modos de fazer, visando transformar o modo de vida, de forma que se encaixe 
nesta nova era.

A arquitetura moderna começa a tomar forma em países 
industrializados ocidentais onde uma visão de mundo progressista 
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floresceu temporariamente e onde grupos de vanguarda tentaram 
produzir um estilo moderno autêntico apropriado às condições sociais 
que mudavam rapidamente. (CURTIS, 2008. p.567)

No Brasil, o movimento se apresenta a partir da década de 1920, mantendo es-
treito contato com as vanguardas europeias, porém, apresentando particulari-
dades nacionais, “o modernismo, movimento renovador da cultura no Brasil, teve 
como característica geral, ao lado de uma crítica exacerbada à arte acadêmica, 
tradicional, a busca de raízes.” (CASTRIOTA, 2009. p.71). Assim, nesta busca da 
identidade nacional, os modernistas brasileiros se recusam a abandonar total-
mente o passado. Ainda de acordo com Castriota (2009), é esta busca que propor-
ciona uma espécie de correspondência entre a arquitetura colonial e a moderna, 
a simplicidade, austeridade, pureza e bom uso dos materiais são comuns aos dois 
movimentos.

3. A concepção da biblioteca
Impulsionado pelos ideais modernistas, o então governador do estado de Minas 
Gerais, Juscelino Kubitscheck, idealiza uma biblioteca pública que, para além de 
seu caráter utilitário, refletisse também o desenvolvimento da cidade de Belo Hor-
izonte. Ele então incube este projeto a Oscar Niemeyer, que desenha um prédio 
com a proposta de abrigar não apenas o acervo bibliográfico mas também di-
versas manifestações culturais, visando a construção de um espaço convidativo a 
toda a população da capital e região. 

A nova biblioteca deveria ser o espaço de guarda e preservação do patrimônio bib-
liográfico de Minas, mas também caberia a ela oferecer serviços a uma população 
normalmente distanciada dos livros, transformando-se no espaço polivalente de 
ações culturais e de convivência. (CESARINO, 2006. p.22)

Sobre seus ideais de arquiteto, Niemeyer (2009) afirma que, ao longo dos anos, 
nada mudou a sua procura de uma forma diferente que criasse surpresa sobre 
seus trabalhos e o desejo de utilizar a técnica do concreto armado em todas as 

possibilidades, além da preocupação com a integração entre as artes e a arquite-
tura, estando estas ideias presentes em todos seus trabalhos e, por ele sempre 
defendidas.

A planta original abriga os quatro primeiros dos cinco pontos de uma nova ar-
quitetura de Le Corbusier, sendo eles: planta livre, fachada livre, janela em fita 
e pilotis. O prédio contaria com 6 andares, é possível observar que já estavam 
definidas as áreas de guarda, consulta e exposição do acervo, além de auditório, 
filmoteca, discoteca, setor de reparos, salas de aula, áreas de estudo e leitura ao 
ar livre.

Antes mesmo de entrar na biblioteca é possível observar a fachada livre, com colu-
nas exercendo a função de sustentação e paredes recuadas, e a janela em fita, que 
permite uma iluminação mais uniforme no interior, além de fornecer uma ampla 
vista ao espaço externo. No interior do edifício é marcante a presença da planta 
livre, com pilares destacados e independentes das paredes, esta estrutura per-
mite a criação de amplos espaços e remanejamento de móveis visando a criação 
de espaços internos da maneira que melhor atenda o uso cotidiano.

Já o terraço jardim, previsto na planta original, serviria como lugar de lazer, lei-
tura, convívio e ócio criativo. No entanto, devido a complicações financeiras, a 
obra passou por alguns anos de abandono e, apenas no governo de Bias Fortes 
(1956-1961), foi possível retomá-la com o apoio da Diretoria de Esportes. Três dos 
andares previstos foram cortados, assim como o terraço jardim e os cobogós da 
fachada. Com a mão de obra dos detentos da Casa de Correção (hoje penitenciária 
de Neves), foi possível finalizá-la e, assim, em 1961 o acervo foi realocado para o 
novo prédio que segue até hoje exercendo esta função.
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Imagem 1: Planta original da Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais. Fonte: IEPHA-MG

Apesar dos cortes, vários dos setores planejados inicialmente foram mantidos. 
Além das áreas planejadas inicialmente, a biblioteca conta também com uma 
hemeroteca e setor de braille. A incorporação do prédio anexo, anteriormente 
pertencente à Secretaria da Fazenda, tornou possível distribuir o acervo entre as 
duas edificações, ficando este encarregado de abrigar o setor de referência e em-
préstimo domiciliar, além de áreas de estudo.

4. Sobre a degradação de acervos bibliográficos
A maior parte dos problemas de degradação que atingem acervos de qualquer 
tipo é decorrente de um ambiente inadequado. Para encontrar a melhor forma de 
salvaguarda, é necessário estudar os objetos e o local de armazenamento a fim de 
identificar as causas e fatores de degradação presentes no local e, consequente-
mente, propor medidas de controle.

O acervo bibliográfico é caracterizado como orgânico pois o papel é constituído 
principalmente de celulose, que possui em sua composição carbono, hidrogênio 
e oxigênio, os outros materiais encontrados neste tipo de coleção também são, 
em sua maioria, orgânicos, como: couro, cola e tintas. As cadeias  de polímeros de 
celulose são responsáveis pela formação das fibras, longas ou curtas, presentes 
no papel. Essas cadeias podem se organizar de forma cristalina ou amorfa, sendo 
a última a principal responsável pelas reações de deterioração do papel, uma vez 
que o espaçamento presente na região permite a passagem de reagentes. Sendo 
assim, este suporte é caracterizado como higroscópico, ou seja, que possui afini-
dade com a água.

Além da celulose, os papéis, sobretudo os mais recentes, apresentam também 
outros materiais. O mais notável é a lignina, presente nas células da madeira, uma 
das responsáveis pela acidez do papel, juntamente com os resíduos de substân-
cias utilizadas durante o processo de produção.



6264 6265

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

4.1 Tipos de degradação 
Como já citado anteriormente, o papel é um suporte higroscópico, o que o torna 
capaz de absorver água do ambiente com facilidade. Segundo Figueiredo (2012), 
em valores de umidade relativa de 45% a 65% a quantidade de água absorvida 
atua como um plastificante, deslizando entre as fibras e permitindo que o papel 
sofra deformações não permanentes por distribuir a força aplicada. Porém, acima 
de 65% o papel incha e pode gerar graves alterações mecânicas quando da perda 
do alto teor de umidade fora de situação de controle.

Outro importante agente de deterioração é a luz, sua exposição prolongada em 
ambiente que contém oxigênio leva à formação de oxicelulose, fenômeno conheci-
do como fotooxidação, culminando no amarelecimento do papel. Por serem mais 
energéticos, os fótons de ultravioleta são mais eficazes ao provocar esta reação.

O último fator a ser considerado é a temperatura, quando elevada ela acelera as 
reações de deterioração, sendo responsável pela termo-oxidação, deterioração 
semelhante à provocada pela luz porém iniciada pelo calor. À medida que se for-
ma a oxicelulose, o papel torna-se mais sensível aos efeitos do calor, influenciando 
na perda de água do suporte, desidratando-o. Quando há um grande aumento de 
temperatura, a energia de ativação pode ser suficiente para a reação de desidrox-
ilação, causando grande rigidez no papel e tornando-o quebradiço. 

5. Metodologia de coleta de dados
A fim de conhecer o funcionamento interno do edifício, foram utilizadas as se-
guintes ferramentas de diagnóstico: visitas in loco, monitoramento de tempera-
tura e umidade relativa do ar, o método de isopermas e simulações de insolação.

Inicialmente foi realizada visita à Biblioteca, onde todo o edifício foi percorrido 
visando a observação de aspectos como a sensação térmica de cada espaço, a 
ocorrência de insolação direta nos ambientes de guarda, condição dos cobogós 

e sua influência nas áreas de acervo, além da presença de mofo, infiltrações e 
rachaduras nos tetos e paredes. Simultaneamente, foi realizada uma entrevista 
despadronizada focalizada (MARCONI e LAKATOS, 2002) com os diversos profis-
sionais que trabalham no local e que, devido a convivência com o ambiente, pud-
eram rapidamente apontar os pontos que merecem atenção mais urgente.

Foram utilizados dois data loggers, ou termo-higrômetros digitais, que realizaram 
o monitoramento e registro da temperatura e umidade relativa do ar. Para este 
estudo, decidimos que os data loggers deveriam permanecer em salas que apre-
sentassem condições distintas de uso e localização. Sendo assim, foram escolhi-
das a sala onde se encontra a Hemeroteca Histórica, uma sala ampla localizada 
no terceiro andar, com janelas viradas para a parte de trás do prédio e que recebe 
um considerável fluxo de pesquisadores que ali permanecem para ter acesso aos 
periódicos. E também sala que abriga a coleção de Obras Raras, localizada no se-
gundo andar, com janelas voltadas para a frente do prédio e cujo pequeno fluxo 
de pessoas permitido é o de funcionários responsáveis pela retirada de livros para 
consulta, salvo à exceção de alguns poucos pesquisadores que realizam suas con-
sultas na própria sala. Os dados registrados pelos data loggers foram utilizados 
para gerar um diagrama de Isopermanência. Por fim, foram realizadas simulações 
de como se dá incidência de luz solar direta em todo o edifício durante o ano a 
partir de uma maquete da biblioteca e um heliodon, aparelho que simula a tra-
jetória aparente do sol, pertencente à Escola de Arquitetura e Design da UFMG.

5.1. Características dos data loggers e sua montagem
O data logger, ou termo higrômetro digital, usado neste estudo foi o HOBO U12. O 
aparelho possui a capacidade de medir, registrar e armazenar dados de tempera-
tura do ar, de umidade relativa do ar e de intensidade da luz. No entanto, para 
este estudo, apenas as duas primeiras variáveis foram programadas. 

De acordo com o site oficial do produto (http://www.onsetcomp.com) sua capaci-
dade de medir a temperatura vai de -20° a 70°C, com uma precisão de aprox-
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imadamente 0,35°C para temperaturas que variem entre 0°C e 50°C. Já para a 
umidade relativa, consegue realizar medição que vão de 5% a 95%, com uma pre-
cisão típica de aproximadamente 2.5% para umidades relativas entre 10% e 90%, 
chegando a um máximo de aproximadamente 3.5%. 

Imagem 2: HOBO na sala da Hemeroteca

Seguindo as recomendações da bibliografia específica encontrada (BARBOSA et 
al, 2008), confeccionamos uma estrutura que serviu de abrigo para o data logger, 
impedindo que outras fontes de radiação térmica (como paredes aquecidas ou 
equipamentos emissores de calor) interferissem nas medições de temperatura 
do ar. Sendo assim, reproduzimos o modelo que, de acordo com a bibliografia, se 

mostrou o mais eficiente em vários testes realizados e que possui uma montagem 
simples. O modelo consiste em um cilindro vertical feito de garrafa PET e encapa-
do com papel aluminizado. Possui proteção contra radiação na parte superior, a 
parte inferior aberta para a entrada do ar e aberturas nas laterais, para a saída do 
ar. O aparelho é pendurado no interior deste abrigo através de um fio de nylon. 
Usando este mesmo fio de nylon, os conjuntos abrigo+data logger foram pendura-
dos em suportes fixos ao teto, em uma porção central de ambas as salas. Na ima-
gem acima é possível ver como o datalogger dentro de seu abrigo foi posicionado 
na sala da Hemeroteca.

5.1.1 Procedimento de monitoramento
Os dados foram coletados pelos data loggers durante o período de 24/05 até 30/06 
do ano de 2017. Os aparelhos foram programados para medir e registrar os va-
lores de temperatura e umidade relativa do ar a cada uma hora. Foram realizadas 
duas visitas às salas, uma no dia 09 de junho e outra no dia 23 do mesmo mês, 
para descarregar os dados dos aparelhos e conferir se eles permaneciam funcio-
nando corretamente. Para termos acesso aos dados armazenados utilizamos o 
software HOBOware©, através do qual as informações foram extraídas dos aparel-
hos e exportadas em forma de planilhas eletrônicas e gráficos.

Os dados de temperatura e umidade relativa do ar do ambiente externo ao ed-
ifício no mesmo período de tempo foram obtidos através dos registros feitos pela 
estação meteorológica convencional de Belo Horizonte, disponíveis no site do In-
stituto Nacional de Meteorologia (INMET).

5.1.2 Tratamento de dados
Os dados obtidos na sala da Hemeroteca e na de Obras Raras foram inseridos 
em uma planilha eletrônica e plotados no diagrama de Isopermanência. Ainda 
utilizando esta planilha eletrônica, foram realizados cálculos que nos auxiliassem 
na visualização do comportamento térmico de cada sala, na comparação entre o 
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comportamento das duas e delas com o ambiente externo. Cálculos como: média 
normal, desvio padrão, média das máximas, média das mínimas, máxima absoluta 
e mínima absoluta, tanto dos valores de temperatura quanto de umidade relativa 
do ar, em ambas as salas.

5.2 Procedimentos para a simulação usando o heliodon
Para que pudéssemos realizar a simulação da insolação no ambiente externo da 
Biblioteca ao longo do ano, consultamos um mapa topográfico da cidade de Belo 
Horizonte disponibilizado pela Biblioteca da Escola de Arquitetura e Design e com 
o auxílio deste, e da planta atual do edifício, construímos uma maquete em escala 
do edifício, com todas as suas paredes e janelas representadas corretamente. A 
maquete foi posicionada dentro da estrutura do heliodon considerando o posicio-
namento real do edifício em relação à trajetória do sol. Como dito anteriormente, 
o heliodon é um instrumento usado para simular as variações da incidência da luz 
solar direta resultantes do movimento aparente do sol. O que usamos consiste 
em lâmpadas, que simulam as posições do sol em diferentes horas e estações do 
ano, distribuídas ao longo de arcos que representam as trajetórias aparentes do 
sol. É um modelo manual, portanto, através de interruptores era possível acender 
e apagar as lâmpadas conforme a hora, seja do verão ou do inverno, que desejás-
semos observar.

A simulação foi fotografada e posteriormente as fotos foram organizadas por es-
tação e sequência de horários.

6. Resultados e discussão
Os dados registrados e armazenados pelos dataloggers  foram tratados e, a partir 
deles, foram geradas as tabelas e os gráficos abaixo. 

Assim como eles, os dados da estação convencional de Belo Horizonte, obtidos 
no site do INMET, passaram pelo mesmo processo de análise. Uma comparação 

detalhada dos dados contidos nas tabelas nos permite perceber que a sala da 
Hemeroteca Histórica é mais quente e menos úmida do que a sala de Obras Raras, 
mas os valores de temperatura e de umidade relativa nas duas salas variaram ao 
longo deste período de forma similar.

De fato, o que mais nos interessa neste artigo são as conclusões obtidas através 
da comparação entre os resultados das salas e os resultados do ambiente exter-
no da cidade de Belo Horizonte. O valor de temperatura média da Hemeroteca é 
aproximadamente 5ºC mais elevado que o do ambiente externo, enquanto o valor 
da sala de Obras Raras é 3,4ºC maior. Os valores  da média das temperaturas 
máximas registrados nas salas é menor, mas muito próximo, ao valor calculado 
para as temperaturas máximas do ambiente externo. Já os valores de média das 
temperaturas mínimas das salas diferenciam consideravelmente da média das 
mínimas do ambiente externo, sendo 7ºC e 4,8ºC maiores na Hemeroteca e Obras 
Raras respectivamente. Mas quando comparamos os valores de umidade relativa, 
as médias calculadas nas salas são menores que a do ambiente externo, sendo 
8,5% e 3,6% menores na Hemeroteca e na sala de Obras Raras respectivamente. 
Ou seja, a envoltória do prédio permite a entrada da maior parte do calor e da 
umidade do ambiente externo para as salas, mas se comporta como uma barreira 
para a saída desses fatores da sala. Este comportamento é característico de ambi-
entes cuja envoltória tem a presença do vidro, como é  caso das salas da Biblioteca 
Pública. Isso é explicado pelo comportamento do vidro em relação às radiações. 
O vidro é transparente para radiações de onda curta, como é o caso da radiação 
solar, mas ao adentrar os ambientes essa radiação entra em contato com os obje-
tos, uma parte dela é devolvida ao ambiente pelas superfícies na forma de ondas 
longas, e para estas o vidro é opaco. Ou seja, uma vez que a radiação possui ondas 
longas ela não consegue passar pelo vidro e deixar o ambiente, causando o que é 
conhecido como efeito-estufa.

Mas o que exatamente estes dados nos dizem sobre a relação do ambiente com 
as coleções que abriga? A literatura especializada recomenda alguns parâmet-
ros de temperatura e umidade relativa do ar que devem ser seguidos visando a 
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preservação dos materiais. Para este estudo foi consultado o documento organi-
zado pelo  Instituto Internacional para Conservação de obras históricas e artísticas 
(IIC) e o Conselho Internacional de Museus- Comitê para Conservação (ICOM-CC), e 
que discute sobre diretrizes para o ambiente que abriga obras. Neste documento 
é citada a diretriz Bizot Interim para materiais higroscópicos. Segundo esta diretriz 
é recomendada a temperatura entre 16 e 25ºC e umidade relativa entre 40 e 60% 
com uma variação diária de aproximadamente 10%, para uma boa conservação 
destes materiais. Sendo assim, é possível perceber que os valores e a variação 
encontrada nas salas da biblioteca são praticamente aceitáveis para os parâmet-
ros recomendados. Mas a proximidade aos limites máximos significa que mesmo 
assim necessitam de atenção, pois as condições ambientais não são de todo ruins 
mas ainda apresentam algum risco para as coleções.

Tabelas com o resumo dos dados apurados

1.1. Dados da Hemeroteca Histórica

TEMPERATURA

°C

MÉDIA NORMAL 24,62
DESVIO PADRÃO 1,22
MÉDIA DAS MÁXIMAS 25,29
MÉDIA DAS MÍNIMAS 24,26
MÁXIMA ABSOLUTA 27,73
MÍNIMA ABSOLUTA 22,11

UMIDADE RELA-
TIVA

%

MÉDIA NORMAL 53,57
DESVIO PADRÃO 3,59
MÉDIA DAS MÁXIMAS 55,47
MÉDIA DAS MÍNIMAS 50,10
MÁXIMA ABSOLUTA 61,53
MÍNIMA ABSOLUTA 38,29

1.2. Dados da seção de Obras Raras

TEMPERATURA

°C

MÉDIA NORMAL 22,72
DESVIO PADRÃO 1,11
MÉDIA DAS MÁXIMAS 23,29
MÉDIA DAS MÍNIMAS 22,15
MÁXIMA ABSOLUTA 25,69
MÍNIMA ABSOLUTA 20,24

UMIDADE RELA-
TIVA

%

MÉDIA NORMAL 58,47
DESVIO PADRÃO 3,26
MÉDIA DAS MÁXIMAS 60,63
MÉDIA DAS MÍNIMAS 55,73
MÁXIMA ABSOLUTA 66,11
MÍNIMA ABSOLUTA 48,95

1.3. Dados do ambiente externo

TEMPERATURA

°C

MÉDIA NORMAL 19,0

DESVIO PADRÃO 1,41

MÉDIA DAS MÁXIMAS 25,4

MÉDIA DAS MÍNIMAS 17,3

MÁXIMA ABSOLUTA 30

MÍNIMA ABSOLUTA 13,5
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UMIDADE RELATIVA

%

MÉDIA NORMAL 62

DESVIO PADRÃO 8,35

2. Gráficos gerados pelo HOBOware©

Outra questão a ser levada em consideração é que a edificação é envolvida por 
uma massa arbórea que, apesar de embelezar o entorno, oferece riscos à con-
servação do acervo. Folhas voando e insetos presentes nas árvores podem facil-
mente migrar para o interior do prédio. A fim de evitá-los, as janelas que abrem 
para setores não administrativos ou de lazer permanecem fechadas. Essa falta de 
ventilação dentro destes espaços contribui para a elevação da umidade relativa 
do ar.

A análise dos dados através do método da isopermas confirma as observações 
apresentadas acima. O método das isopermas, formulado e explicado por SEBERA 
(2001), é um método gráfico desenvolvido para quantificar o tempo de degradação 
de materiais higroscópicos (em especial, o papel) levando em consideração os va-
lores de dois dos principais fatores de degradação destes, a temperatura e a umi-
dade relativa do ar. Os gráficos de isopermanência gerados a partir dos dados de 
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temperatura e umidade relativa do ar nas duas salas mostram que na maior parte 
dos dias esses valores se encontram dentro da faixa recomendada, no entanto 
sempre muito próximos à zona de desenvolvimento de mofo, chegando mesmo a 
entrar nesta zona em alguns dos dias.

3. Gráficos de Isopermanência

3.1. Hemeroteca Histórica

3.2. Obras Raras

Em relação à simulação de insolação feita com a maquete no heliodon, foi gerado 
um conjunto de fotografias que nos permitiram observar esse comportamento 
detalhadamente. A orientação do prédio determina que a fachada da frente da 
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Biblioteca esteja voltada para o sol nascente, mas como foi observado na simu-
lação a luz solar adentra o prédio durante a maior parte do dia. Nos horários em 
que o sol está mais baixo no horizonte, como às 7 horas da manhã ou às 17 horas 
da tarde, os raios solares preenchem todo o interior do prédio. Apenas ao meio 
dia os corredores e salas ficam livres da luz solar direta. 

Imagem 3: Maquete da Biblioteca Pública Estadual, posicionada no heliodon. Simulação das 16 

horas no verão. 

Na imagem acima pode ser observado como a radiação solar incide diretamente 
pela maior parte dos espaço de todos os andares. A luz solar transmite ondas de 
infravermelho de alta frequência para o interior da sala, essa energia é absorvida 
pelos móveis, paredes e pisos, e refletida em forma de radiação infravermelha de 
baixa frequência, a qual o vidro não permite passagem.

No setor de obras raras foi instalada uma cortina para que a luz incidente fosse a 
mínima possível e, como abordado anteriormente, esta medida visa a redução da 
foto-oxidação. No entanto, esta ação não impede a passagem de calor. Em outros 
setores, como a Hemeroteca, não existe qualquer tipo de barreira à luz.

7. Conclusões
Uma vantagem do edifício da Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais é que 
ele, diferente da maioria das edificações que abrigam coleções, foi projetado des-
de o início para exercer esta função. Assim, não foi necessária a adaptação da 
estrutura, diferente do observado no prédio anexo que, como não foi projetado 
para este fim, enfrenta problemas com o armazenamento do acervo devido ao 
peso da coleção, restringindo as estantes aos pilares de sustentação.

Neste processo de pesquisa foi possível observar que os elementos presentes nos 
edifícios modernistas, como o concreto e vidro em grande quantidade, não criam 
as condições ambientais mais adequadas para objetos sensíveis à fatores como 
a luz, a temperatura e umidade relativa do ar. Para analisarmos estes fatores de 
deterioração devemos pensar em seus valores e suas variações (no caso da tem-
peratura e da umidade) e se existe contato direto com as obras (no caso da luz). 
Ainda que não encontre-se no pior cenário possível, a situação da Biblioteca Públi-
ca do Estado de Minas Gerais apresenta fatores dignos de preocupação. O edifício 
permite a entrada e mantém em seu interior praticamente toda a temperatura e 
umidade presentes no exterior, criando condições propícias ao surgimento de mi-
croorganismos. Também existem espaços em que a luz solar incide diretamente 
na obras, diminuindo o tempo de vida útil destas.  No entanto, uma vez que a 
variação destes valores pode ser considerada pequena, o ritmo de degradação 
tende a ser desacelerado. 

A esta pesquisa não cabe propor formas de controlar este ambiente, porém, es-
pera-se que as informações aqui apresentadas impulsionem novas pesquisas no 
campo da preservação patrimonial. Compreender a importância da arquitetura 
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modernista brasileira, e sua posição enquanto protetora do patrimônio nacional, 
resguarda o edifício de intervenções desnecessárias, mantém viva a história nacio-
nal e auxilia no entendimento do valor histórico do conjunto. Para tanto, torna-se 
indispensável a criação de novos projetos de conservação, não apenas do acervo 
mas também do edifício que o mantém e seu entorno. 
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RESUMO
A cidade de Colatina está situada no noroeste do estado do Espírito Santo, em uma 
região onde tem grande importância no cenário social e econômico. Apesar dessa 
notoriedade, no que diz respeito ao patrimônio cultural, pouco tem sido feito. Assim, 
com o intuito de contribuir para a história da arquitetura espírito-santense, e mais 
especificamente para a história da arquitetura de Colatina, o artigo em questão, 
apresenta parte de um projeto de Iniciação Científica que se debruçou sobre edifícios 
importantes para a memória do desenvolvimento da cidade. Estes, não possuem 
registros em arquivos históricos e nem documentação gráfica, pois na Prefeitura 
Municipal não existe setor responsável pela proteção e levantamento desses dados e, 
durante a pesquisa, foi alegada a perda de possíveis informações durante a enchente 
que ocorreu na cidade em dezembro de 2013. Isto posto, foi feita uma lista com 
possíveis construções de interesse histórico para a cidade, a partir de um recorte 
temporal, entre meados do século XIX até meados do século XX. Essas edificações, 
narram a trajetória do desenvolvimento da cidade através de fatos importantes 
como a chegada da Estrada de Ferro Vitória-Minas e a ocupação do Vale do Rio 
Doce. Assim, o presente trabalho apresenta os desafios de se resgatar a história 
do patrimônio edificado de Colatina, que assim como muitas cidades brasileiras 
não possuem arquivos. Pesquisas como essa são essenciais para a preservação 
e reconhecimento da história e da memória do lugar. E, consequentemente, para 
evitar que esta memória seja apagada através de demolições e descaracterizações de 
construções de valor histórico e arquitetônico.

Palavras-chave: Colatina; memória; arquitetura capixaba.
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INTRODUÇÃO

O município de Colatina, como pode ser observado na ilustração 1, está situado no 
noroeste do estado do Espírito Santo, tem grande importância social e econômica 
para a região. Com população estimada em 124.525 habitantes, para 2017, segun-
do dados do IBGE (2017), o município funciona como um polo de atração nas áreas 
comercial, educacional e saúde.

Ilustração 1: Localização do município de Colatina.

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves.
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Historicamente, a região teve uma ocupação tardia, primeiramente devido a ne-
cessidade do território capixaba servir de barreira de proteção à Minas Gerais, e 
posteriormente pela dificuldade de enfrentar os índios que ali habitavam. Segun-
do Teixeira (1974, p. 20), os índios Botocudos habitavam uma vasta região entre o 
Rio Doce e o Rio Cricaré, em São Mateus.

Assim, durante o século XIX, houveram várias tentativas frustradas de ocupar a 
região, mas o sucesso só ocorre a partir de 1889, com a presença de imigrantes, 
sendo a maioria deles italianos.

“Desde então, por todos os caminhos possíveis, penetravam colonos, 
imigrantes ou descendentes deles, e brasileiros, principalmente do sul do 
Estado, nas densas matas, pelos vales dos rios e córregos, em busca de 
localização de suas propriedades agrícolas. A fama das terras, a fartura 
de madeira, o surto cafeeiro, a abundância das águas correntes, tudo 
atraía colonos ambiciosos de prosperidade”. (Teixeira, 1974, p. 17)

Outro fato de suma importância para o desenvolvimento do município foi a che-
gada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) em 1906, o que possibilita uma co-
municação direta com a capital do Estado, Vitória. De acordo com Teixeira (1974, 
p. 83), a EFVM promoveu o desenvolvimento econômico da cidade, e consequen-
temente o seu crescimento desordenado, a passagem da ferrovia de forma para-
lela ao Rio Doce, favoreceu a localização de uma avenida central, a atual Avenida 
Getúlio Vargas, se configurando como o eixo comercial, e ponto de desenvolvi-
mento do Centro da cidade.

Além da ferrovia, a ligação rodoviária com o norte do Estado também foi de suma 
importância para o desenvolvimento do município, o que só foi possível graças à 
construção de uma ponte sobre o Rio Doce. Inaugurada em 1928, a Ponte Floren-
tino Avidos assegurou a Colatina sua posição de cidade-entreposto. (Albani, 2012, 
p.65).

Ao longo da segunda metade do século XX, muitas alterações aconteceram em Co-
latina, dentre elas a mudança da rota da Estrada de Ferro e a retirada dos trilhos 
do centro da cidade. Mesmo assim, com a força que já havia adquirido, conseguiu 
se manter como uma cidade importante na região norte e noroeste do Espírito 
Santo.

Apesar dessa notoriedade, no que diz respeito ao patrimônio cultural, pouco tem 
sido feito. Na Prefeitura Municipal não existe setor responsável pela proteção dos 
edifícios históricos que narram a trajetória de desenvolvimento do município. 
Também não há um arquivo informações sobre os mesmos, nem bibliografia 
abordando esse tema em específico. 

Assim, a pesquisa aqui apresentada visa contribuir para a história da arquitetura 
espírito-santense, mais especificamente para a história da arquitetura de Colatina. 
Como forma de contribuir para a memória local e estadual, e divulgar o patrimô-
nio histórico e cultural do município.

É importante ressaltar, que o material aqui apresentado é um recorte de um pro-
jeto de pesquisa maior, desenvolvido no âmbito do projeto de iniciação científi-
ca. Um dos objetivos principais do projeto era pesquisar os edifícios de interesse 
histórico para Colatina, a fim de disponibilizar estas informações para a comuni-
dade.

A metodologia de pesquisa consistiu primeiramente em um recorte temporal, en-
tre o final do século XIX e meados do século XX, considerando as questões históri-
cas ligadas ao desenvolvimento do município apresentadas acima. Em seguida, 
optou-se por estudar apenas as edificações da área urbana, sendo que sua maio-
ria se encontra no Bairro Centro, nos arredores da Avenida Getúlio Vargas. Poste-
riormente, listou-se uma série de edificações, representando diferentes períodos 
da história da arquitetura, refletindo assim o processo de desenvolvimento de 
Colatina.
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Feito isso, partiu-se para a procura de informações sobre as edificações, através 
de fotografias antigas e atuais, iconografia e levantamento arquitetônico. Obser-
vando as características funcionais, técnicas e formais dos imóveis relacionados. 
Bem como o estado de preservação atual e as alterações por eles sofridas.

Com as informações coletadas, pretende-se em um projeto futuro, divulgar essas 
informações para a comunidade e ajudar assim a formar uma consciência patri-
monial visando a proteção das edificações estudadas e de outras que poderão ser 
listadas posteriormente.

A NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO
De acordo com Fonseca (2005) a noção de patrimônio, tem o seu processo de 
consolidação com os Estados Modernos, com a busca da construção de uma iden-
tidade nacional. Dessa forma, o patrimônio tem de cumprir funções simbólicas 
como: reforçar a noção de cidadania, identificando bens que não são de exclusiva 
posse privada. Assim que identificados, estes bens, chamados de patrimônio ten-
dem a contribuir para tornar visível o conceito de nação, pois o termo patrimônio 
passa a denominar o conjunto dos bens de valor cultural que se tornaram proprie-
dades dos cidadãos. 

Sendo assim, os bens patrimoniais funcionam como documentos da história na-
cional e ajudam a construir o mito de origem da nação. Portanto, segundo a au-
tora, a ideia de nação veio garantir o estatuto ideológico e o Estado Nacional veio 
assegurar, considerando que a efetivação da preservação dos bens culturais só 
aparece como fato social quando o Estado assume sua proteção. A partir de en-
tão, estes bens se tornam objeto de medidas que visam a sua proteção como a 
formulação de leis, criações de comissões específicas e instituição de práticas de 
conservação.

Mas, uma das maiores mudanças que se vê no campo do patrimônio, ocorre com 
a valorização e reconhecimento do valor patrimonial das obras modestas. De 

acordo com Fonseca (2005) no século XX, ocorre uma ampliação da noção de pat-
rimônio e são introduzidas as produções de grupos que antes eram ‘esquecidos’, 
como os operários, camponeses, imigrantes e outros. A esses se acrescentam os 
produtos da era industrial e remanescentes do mundo rural, que inicialmente 
eram valorizados por ciências como a etnografia e antropologia. A ideia de de-
mocratização do patrimônio implica, o fato de que o Estado não deve ser o único 
ator social a se envolver na preservação do patrimônio de uma sociedade. Desta 
forma, a ideologia do nacionalismo vem sendo substituída pela noção de direitos 
culturais como forma de legitimar essas políticas.

Com essa mudança de olhar em relação ao patrimônio cultural houve uma ampli-
ação dos bens de interesse de preservação. De uma forma em que passaram a ser 
compreendidos como bens culturais, aqueles de interesse para uma determinada 
população, apresentando grande valor para uma comunidade local.

Assim, estudar as construções de interesse histórico para o município de Colatina 
é uma forma de reconhecer a importância das mesmas e de incentivar a socie-
dade a preservá-los, pois a preservação deles é uma forma de preservar a história, 
cultura e tradições locais, assim como a memória e a do lugar. Como fala Meneses 
(1984, p.34), a memória é essencial para se compreender os processos de mu-
dança, funciona como instrumento de identidade, conservação e desenvolvimen-
to.

“Exilar a memória no passado é deixar de entendê-la como força viva 
do presente. Sem memória, não há presente humano, nem tão pouco 
futuro. Em outras palavras: a memória gira em torno de um dado 
básico do fenômeno humano, a mudança. Se não houver memória, 
a mudança será sempre fator de alienação e desagregação, pois 
inexistiria uma plataforma de referência e cada ato seria uma reação 
mecânica, uma resposta nova e solitária a cada momento, um mergulho 
do passado esvaziado para o vazio do futuro. É a memória que funciona 
como instrumento biológico-cultural de identidade, conservação, 
desenvolvimento, que torna legível o fluxo dos acontecimentos”. 
(Meneses, 1984, p.34).
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Além disso, a Constituição Federal (1988) afirma, no artigo 216, que faz parte do 
“[...] patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, toma-
dos individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”. 

Para complementar, a Carta de Cracóvia (2000, p.01) declara sobre a importância 
da preservação do patrimônio como forma de preservar a memória coletiva:

“Cada comunidade, tendo em conta sua memória coletiva e consciente 
de seu passado, é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão 
de seu patrimônio. Os monumentos, considerados como elementos 
individuais desse patrimônio, possuem valores que se alteram com o 
tempo. Esta alteração de valores, que podemos identificar em cada 
monumento é, afinal, uma das características do patrimônio, ao 
longo da História. Através deste processo de mudança de valores, 
cada comunidade desenvolve uma consciência e um conhecimento da 
necessidade de preservar os bens culturais construídos, pois eles são 
portadores dos seus próprios valores patrimoniais comuns”.

O município de Colatina, assim como grande parte do território capixaba, é car-
ente de estudos na área da história da arquitetura e do patrimônio cultural. Como 
pode ser observado acima, a preservação da memória do lugar é extremamente 
importante para a comunidade, e a arquitetura é um dos elementos carregados 
de história, identidade e memória, através dela é possível conhecer a história e 
cultura de cada lugar.

Apesar de ter dentro do seu território, um dos sítios históricos estaduais, o Sítio 
Histórico de Itapina, situado em um distrito do município. No que tange a área 
urbana, nenhum imóvel foi tombado em nível municipal, nem registrado como de 
interesse de preservação. 

Sendo assim, pesquisas como essa são essenciais para a manutenção, preser-
vação e restauração do patrimônio edificado, para que fatos como o ocorrido no 

ano de 2010, quando um grupo de pessoas iniciou a demolição de uma das edifi-
cações mais importantes para a cidade de Colatina, não se repita.

COLATINA E SUA MEMÓRIA EDIFICADA
Segundo Pierre Nora (1993, p. 9), memória e história estão longe ser sinônimos. 
Para o autor, a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos, e está em 
evolução permanente, aberta à dialética entre a lembrança e o esquecimento. 
Enquanto a história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que 
não existe mais. Nora, coloca a memória como um fenômeno sempre atual, e a 
história como uma representação do passado.

Para Nora (1993, p. 14), a compreensão do significado de memória e história 
se modificou, e a memória passou a ser entendida como uma necessidade da 
história. Isso se deve ao fato da memória precisar se apoiar em vestígios materiais 
e registros concretos. Até mesmo a memória vivida no interior precisa de suportes 
externos e referências tangíveis.

Ao se falar sobre memória edificada, a intenção não é apenas falar sobre as ed-
ificações em si, mas também situá-las no momento histórico e socioeconômico 
de desenvolvimento da sociedade onde estão inseridos. Através da arquitetura 
encontrada nas cidades, é possível ler um pouco da sua história.

Como pode ser visto na introdução deste artigo, a cidade de Colatina, teve como 
ponto propulsor do seu desenvolvimento a chegada da ferrovia. E com ela a con-
solidação do comércio local, transformando o município num polo regional.

Esta narrativa pode ser encontrada através das edificações situadas no Centro da 
cidade. Até os anos de 1920, como pode ser observado em imagens da época, o 
casario era disperso, porém, entre as edificações com características da arquitetu-
ra popular, já existiam imóveis com influência eclética.
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Com a chegada da EFVM, o cenário da cidade começou a ser alterado. Primei-
ramente, com os trilhos cortando a cidade e a construção da primeira estação 
ferroviária, hoje inexistente. Posteriormente com a construção da Ponte de ferro, 
Agostinho Breda, por onde o trem passava; e na década de 1920 com a construção 
da Ponte Florentino Avidos, inicialmente projetada para a passagem dos trilhos, 
fato que não ocorreu, sendo utilizada apenas para transporte rodoviário.

Um marco na arquitetura colatinense, também tem a ver com a ferrovia, a se-
gunda estação, edificada em 1958, a aproximadamente 700 metros da primeira, 
possui uma arquitetura arrojada em estilo moderno.

O progresso gerado pela passagem da ferrovia, agricultura cafeeira e o comércio 
na região central, se refletiu na arquitetura edificada no Centro da cidade. E mes-
mo com a mudança da rota da ferrovia e retirada dos trilhos, em 1975, da região 
central, alguns edifícios permaneceram como marcos na cidade.

Os estilos arquitetônicos que dominaram este cenário foram o eclético e o proto-
moderno. Podendo também ser encontrado exemplares da arquitetura fer-
roviária, da arquitetura popular, da arquitetura moderna e da arquitetura neoco-
lonial. Sobre este estilo arquitetônico, Coelho (2004, p. 23) afirma que o Hospital e 
Maternidade Dr. Silvio Avido é “um dos raros exemplos da arquitetura neocolonial 
no Estado do Espírito Santo e, desde sua fundação, ainda mantém as característi-
cas formais do estilo”.

Abaixo, a Tabela 01 mostra um breve resumo sobre as edificações pesquisadas. A 
primeira coluna, apresenta a edificação, na sequência, o período ou ano em que a 
mesma foi construída, seu estilo arquitetônico, a informação se o imóvel está ou 
não descaracterizado, qual o tipo de uso nos dias de hoje e seu atual estado de 
conservação.

Tabela 01: Síntese de informações dos edifícios pesquisados.

Edificação Período de 
construção

Estilo arqui-
tetônico

Desca-
racteriza-

do
Uso atual

Estado de 
conserva-

ção
Sobrado à Aveni-

da Getúlio Vargas, 
nº376

1903 Eclético Sim Comercial Regular

Ponte Agostinho 
Breda 1906 - Não Ponte Bom

Palácio Justiniano 
de Mello e Silva 

Netto
1926

Eclético com 
influência 

neoclássica
Não Câmara Mu-

nicipal Bom

Edificação à Ave-
nida Getúlio Var-

gas, nº245
1927

Eclético com 
influência 

neoclássica
Sim Comercial Bom

Ponte Florentino 
Avidos 1926 - 1928 - Não Ponte Bom

Edificação à Rua 
Geraldo Pereira

Década de 
30 Protomoderno Sim Comercial Regular

Hospital e Mater-
nidade Dr. Sílvio 

Avidos
1946 - 1947 Neocolonial Sim Hospital Bom

Sobrado à Ladeira 
Ribeiro Rosário 1950 - 1952 Eclético Não Residencial Regular

Biblioteca Muni-
cipal - Ferroviária Não Biblioteca Bom

Igreja Nossa Se-
nhora Auxiliadora 1950

Arquitetura 
popular com 

influência 
neoclássica

Não Igreja Bom

Segunda Estação 
Ferroviária 1958 Moderno Não Abandonado Ruim

Iate Clube 1964 Moderno Sim Abandonado Péssimo
Edificações à Rua 

Expedicionário 
Abílio dos Santos

- Protomoderno Sim Comercial Bom

Itaú - Moderno Não Banco Bom
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Conforme já foi dito anteriormente, houve grande dificuldade em conseguir infor-
mações históricas sobre as edificações acima listadas. Para conseguir os dados 
coletados a pesquisa precisou se dividir, entre Colatina e Vitória, como descrito 
abaixo.

A Prefeitura Municipal de Colatina (PMC), e a Secretaria de Cultura da cidade ale-
garam a perda de possíveis informações durante a enchente que ocorreu na ci-
dade, em dezembro de 2013. Assim, partiu-se para a pesquisa no Arquivo Público 
do Estado do Espírito Santo (APE-ES), na cidade de Vitória, onde obteve-se o livro 
“Hospital Maternidade ‘Dr. Sílvio Avidos’ – 55 anos”, que possui informações espe-
cíficas sobre a edificação homônima. 

Na sequência, buscou-se dados junto á Secretaria de Estado da Cultura (Secult) 
onde foi fornecido o Relatório de Tombamento referente ao município de Colatina 
e o Inventário feito pelo pesquisador colatinense José Luiz Pizzol. O primeiro foi 
elaborado pelo gabinete do Vereador de Colatina, Marco Canni, no ano de 2015, 
e propunha tombar a nível estatual, algumas edificações existentes na cidade. 
Porém o processo não foi a frente, pois a Secult alegou que tais construções não 
possuíam os requisitos para tombamento pelo Estado. Entretanto, o Inventário 
contribuiu significativamente para a pesquisa, pois o autor além de informar so-
bre a história do município, descreve aproximadamente 80 imóveis “antigos” com 
fotos.

Durante todo o período da pesquisa fez-se visita à Biblioteca Pública de Colatina, 
onde obteve-se imagens e informações relevantes, a partir de três volumes da 
extinta “Revista Nossa”. Os livros que possuíam informações relevantes sobre a 
cidade, em sua maioria, não focavam no relato das edificações. 

Em outro momento, durante o período de estudo, retornou-se a Prefeitura de 
Colatina, para tentar conseguir alguns dados sobre determinados imóveis a partir 
das informações registradas no setor responsável pelo Imposto Predial e Territo-
rial Urbano(IPTU), porém não houve sucesso.

Como as informações históricas foram de grande dificuldade, optou-se por estu-
da-las no seu contexto atual, através de análise sobre registros fotográficos atuais 
e seu estado de conservação.

Para o último item (Estado de Conservação), da tabela 01, foram utilizados os se-
guintes conceitos retirados de Pasquinelli e Pimentel (2010 apud Achiamé e Haute-
questt Filho, 2017, p. 76):

• Bom: os materiais demonstram integridade física e estética, apresentando 
pequenos danos passíveis de correção com ações de conservação preserva-
tiva.

• Regular: os materiais demonstram pequenos danos que comprometem a in-
tegridade física e estética, requerendo ações pontuais de consolidação e/ou 
reposição.

• Ruim: os materiais demonstram danos significativos à integridade física e es-
tética, requerendo obras e serviços de restauração para garantia da estabili-
dade, características e qualidades do edifício.

• Péssimo: os materiais demonstram danos críticos que significam perdas da 
maior parte ou de todo registro, requerendo obras e serviços de reconstrução 
para recuperação da estabilidade, características e qualidades do edifício.

• Em arruinamento: parte dos materiais já está arruinada, devem ser feitas 
ações emergenciais para estabilizar e neutralizar o processo de arruinamento 
do bem.

• Arruinado: o bem já se encontra em estado de ruína e a reconstituição se 
torna inviável.

Dos quatorze imóveis analisados foram escolhidos três, para que fossem descri-
tos de forma mais detalhada. Como todas as construções estudadas são do século 
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XX, optou-se por escolher três estilos arquitetônicos diferentes que representas-
sem a diversidade da arquitetura colatinense. As edificações serão apresentadas 
por ordem cronológica, sendo elas o Sobrado à Avenida Getúlio Vargas, nº 376, em 
seguida a Biblioteca Municipal e por último o Iate Clube de Colatina.

O Sobrado à Avenida Getúlio Vargas, nº 376, foi o primeiro a ser erguido no início 
do povoamento de Colatina Nova, hoje o bairro Centro, no ano de 1903 (Mauro, 
1988, p. 22). Porém, em reportagem em outubro de 1989, também a Revista Nos-
sa, Maria Giuberti Nogueira afirma que “[...]foi seu pai quem o construiu (o sobra-
do) no início do século, em 1913” (Mauro, 1989, p. 03). 

Diante dessa divergência, Pizzol (2012, p.8) faz uma análise iconográfica onde con-
clui que o imóvel é de 1903 e que foi reformado em 1913. Ele reforça essa con-
clusão a partir dos seguintes fatos:

1: Antes ainda da segunda década do século XX houve na capital 
capixaba e em muitas outras cidades uma forte onda de “modernização” 
dos antigos imóveis, tendência que logo se alastrou para localidades 
menores e que se traduzia por modificações principalmente nas 
fachadas, como platibandas escondendo o telhado e a inclusão de 
detalhes ornamentais.

2: O sobrado, relatado pela ex-moradora como sendo de 1913, ocupa 
o mesmo espaço e a mesma volumetria daquele de 1903 [...]. Apesar 
da mudança radical da fachada, nota-se grande semelhança na parte 
térrea de ambos, com quatro portas altas e estreitas, aparentemente de 
idênticas dimensões.

3: O imóvel anterior poderia ser considerado em 1913 muito novo, com 
apenas dez anos de construído, não justificando sua demolição para a 
construção de outro.

A reforma de 1913 ‘ecletizou’ o sobrado, tendo influência neoclássica, com o uso 
da platibanda, cornija, dois pináculos, balaustrada, friso decorativo e poucos orna-
mentos na fachada simétrica.

Já no século XXI, a construção sofreu com a publicidade em sua fachada, o que 
com o tempo foi descaracterizando a edificação. Atualmente (ilustração 2), apesar 
de possuir menos propagandas, alguns de elementos arquitetônicos característi-
cos a edificação foram removidos.

Ilustração 2: Sobrado eclético à Av. Getúlio Vargas, em 2018.

Fonte: Acervo Pessoal.

A atual Biblioteca Municipal (ilustração 3) era um antigo armazém de cargas da 
Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) e, é uma das poucas construções rema-
nescentes da arquitetura ferroviária. Foi desativado em 1975, após a retirada dos 
trilhos de trem do centro da cidade. A edificação foi doada, pela Companhia Vale 
do Rio Doce, para o município que o reformou, mantendo as características origi-
nais, e em 1989 inaugurou a biblioteca.

O imóvel térreo está elevado um metro com relação ao nível da rua, possui 
quarenta e oito metros de comprimento e nove de largura, tem pé direito duplo 
e fachadas iguais na frente e nos fundos, cada qual com cinco portas de correr e 
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onze janelas superiores, acima do beiral da porta. A construção foi feita em alve-
naria convencional, com quarenta centímetros de espessura, tem esquadrias de 
madeira e vidro e cobertura com telhas coloniais na cor marrom.

Ilustração 3: Biblioteca Pública de Colatina, em 2017.

Fonte: Acervo Pessoal.

O Iate Clube de Colatina é um exemplo da arquitetura modernista. Sua construção 
foi iniciada em 1959, porém foi inaugurado apenas em 31 de dezembro 1964. Pro-
jeto do arquiteto capixaba Marcelo Vivacqua, é considerado o principal marco da 
arquitetura local devido a sua estrutura formal, composta por oito conchas feitas 
em concreto, sem vigas ou colunas, seu apoio acontece pelas partes invertidas das 
concavidades nas extremidades.

Devido sua proximidade com o rio Doce, a parte estrutural do clube sofreu sérios 
danos, após a enchente de 1979. Uma custosa reforma ocorreu e, entre as mel-
horias, foi feita uma nova fundação, a troca do piso e diversas benfeitorias (duas 
piscinas, campo de bocha e quadra poliesportiva). Porém,

“na madrugada de 12 de outubro de 2010, deu-se furtivamente o início 
da sua demolição, ato interrompido a tempo pelas autoridades, embora 

uma das conchas já tivesse sido destruída. Os associados alegaram 
dificuldades financeiras e já tinham acertado a venda do clube para um 
grupo hoteleiro” (Pizzol, 2012, p.83). 

A prefeitura deseja recuperar o local que hoje se encontra abandonado (ilustração 
4), contudo tramita na justiça uma disputa entre a municipalidade e os associados. 
De acordo com o prefeito Sérgio Meneguelli (Gazeta Online, 2017) “Nós temos a 
posse do imóvel e só queremos que saia a decisão definitiva [...] Vamos demolir 
apenas o que não é histórico e restaurar a parte histórica [...]”. 

Ilustração 4: Iate Clube de Colatina, em 2018.

Fonte: Acervo Pessoal.

Como pode ser visto através das edificações apresentadas, Colatina possui edi-
ficações que narram sua trajetória de desenvolvimento e que devem ser preser-
vados como forma de resgatar a sua memória e sua história.

Porém, sabe-se que para se preservar, a própria população precisa conhecer e de 
identificar com esse patrimônio. Assim, como forma de reunir e disponibilizar as 
informações sobre os monumentos colatinenses, considerados de valor histórico 
e cultural, foi desenvolvido um projeto de extensão integrado entre os alunos de 
Arquitetura e Urbanismo e os alunos de Sistemas de Informação, do Ifes – campus 
Colatina. 
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O ‘Colatina Monumentos’ foi um site criado como forma de divulgar e valorizar o 
patrimônio histórico da cidade. Seu público-alvo é, principalmente, a sociedade 
de Colatina, seus visitantes, pesquisadores e interessados em informações sobre 
Patrimônio Histórico e Cultural. Acredita-se que idealizar uma página na web com 
esse conteúdo é a melhor maneira de transmitir as informações sobre a memória 
edificada de Colatina, já que poderá ser facilmente acessado de qualquer lugar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente artigo, apresentou-se um pouco da história da cidade de Colatina 
através da arquitetura. Os edifícios apresentados, mostram a evolução da cidade 
e representam diversos estilos arquitetônicos.

Considerando toda a dificuldade encontrada na realização desta pesquisa e a 
constatação de que a própria comunidade local desconhece a importância des-
tas edificações, podemos afirmar que o presente artigo promove a memória e 
a cultura colatinense, pois expõe a real situação das edificações que podem ser 
consideradas históricas para a cidade. 

Observou-se também a necessidade de que as entidades públicas relacionadas 
precisam demonstrar mais interesse perante a história e a arquitetura não só da 
região central, como de todo o município de Colatina. Considerando que grande 
parte das informações coletadas na pesquisa partiu de uma iniciativa pessoal do 
médico e pesquisador José Luiz Pizzol, que para manter viva a memória de sua 
cidade natal, se propôs a narrar a história local e a escrever sobre, o que ele con-
siderou ser, as principais edificações do município.

Apesar dos contratempos encontrados durante a pesquisa e as dificuldades na ob-
tenção de informações, tentar compreender a cidade a partir de suas edificações 
foi imprescindível para interpretá-la e entender melhor sua história. 

Espera-se que a pesquisa aqui apresentada sirva para a criação de uma consciên-
cia patrimonial na comunidade local, e que estas edificações ricas na história e 

na qualidade arquitetônica sejam reconhecidas e preservadas como parte da 
memória da cidade de Colatina.
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RESUMO
O presente resumo pretende apresentar o rendimento de um trabalho piloto de 
educação patrimonial realizado no ano de 2017, desvinculado de qualquer órgão 
ou instituição oficial de preservação, mas, que parte de uma iniciativa de parceria 
entre extensão universitária e prefeitura municipal. Com o objetivo de inventariar 
o patrimônio arquitetônico da cidade de Itapira, no interior de São Paulo, o grupo 
de alunos do curso de arquitetura e urbanismo e história do UNASP-EC, Centro 
Universitário Adventista de São Paulo - Engenheiro Coelho, percebeu a necessidade 
de uma discussão mais ampla com a comunidade em decorrência dos conflitos de 
interesses naquilo que toca o tema da preservação e do instrumento do tombamento. 
Em levantamentos comparativos realizados pela professora coordenadora da 
pesquisa, Raissa de Oliveira, observou-se que de 1985 à 2017 a maior parte do 
conjunto arquitetônico da virada do sec.XIX até o sec.XX havia sido destruído ou 
drasticamente transformado, restando apenas um local onde seria possível identificar 
resquícios remanescentes. Coincidentemente, o local, um jardim público denominado 
Parque Juca Mulato, estava presente nas recordações das várias gerações. Assim o 
trabalho adquiriu outra orientação, na forma de extensão universitária, funcionando 
paralelamente aos estudos das edificações e na tentativa de criar um mecanismo de 
diálogo com a comunidade e difusão da importância da memória. Neste ponto foi 
proposta uma parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, que até o momento 
não possuía uma agenda política de ações na área da preservação patrimonial, 
através de ações educativas envolvendo crianças e idosos. O trabalho foi dividido 
em duas etapas, sendo a primeira uma ação junto às escolas municipais, com a 
participação de aproximadamente 500 crianças concomitante à coleta de memórias 
dos idosos. Nessa etapa, o objetivo do trabalho foi apresentar às crianças questões 
sobre o tema da memória e da preservação bem como tentar modificar os seus 
olhares sobre a cidade existente, além de poderem interpretar as memórias orais 
coletadas através de desenho. A segunda etapa foi a realização de uma exposição 
aberta para a população e a produção de um filme ensaístico sobre a memória 
utilizando-se desse material. Hoje, o filme pode ser visto como um rico instrumento 
de mediação para a discussão da importância da memória e da preservação em 
outros contextos. A boa repercussão do trabalho foi confirmada com sua inserção 
na agenda da política pública local em 2018 bem como o interesse em se criar um 
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grupo pró-memória mais articulado na comunidade. Espera-se dar continuidade a 
esse trabalho, criando oportunidade de conhecimento e diálogo com a comunidade e 
dando então reais condições para uma futura política de preservação do patrimônio 
edificado. 

Palavras-chave: Preservação Patrimonial; Educação Patrimonial; Politicas Culturais; 
Memorial Oral. 

Introdução
Este artigo apresenta o rendimento de um trabalho piloto na área de educação 
patrimonial realizado no ano de 2017, desvinculado de qualquer órgão ou insti-
tuição oficial de preservação, mas, que parte de uma iniciativa de parceria entre 
extensão universitária e prefeitura municipal. Com o objetivo de inventariar o pat-
rimônio arquitetônico da cidade de Itapira, no interior de São Paulo, o grupo de 
alunos do curso de arquitetura e urbanismo e história do UNASP-EC, Centro Uni-
versitário Adventista de São Paulo - Engenheiro Coelho, percebeu a necessidade 
de uma discussão mais ampla com a comunidade em decorrência dos conflitos de 
interesses naquilo que toca o tema da preservação e do instrumento do tomba-
mento. Em levantamentos comparativos realizados pela professora coordenadora 
da pesquisa, Raissa de Oliveira, (OLIVEIRA, 2017) observou-se que de 1985 à 2017 
a maior parte do conjunto arquitetônico da virada do sec.XIX até o sec.XX havia 
sido destruído ou drasticamente transformado, restando apenas um local onde 
seria possível identificar resquícios remanescentes. Coincidentemente, o local, um 
jardim público denominado Parque Juca Mulato, estava presente nas recordações 
das várias gerações. Assim o trabalho adquiriu outra orientação, na forma de ex-
tensão universitária, funcionando paralelamente aos estudos das edificações e na 
tentativa de criar um mecanismo de diálogo com a comunidade e difusão da im-
portância da memória. Neste ponto foi proposta uma parceria com a Secretaria de 
Cultura e Turismo, que até o momento não possuía uma agenda política de ações 
na área da preservação patrimonial, através de ações educativas envolvendo cri-
anças e idosos. O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo a primeira uma 
ação junto às escolas municipais, com a participação de aproximadamente 500 
crianças concomitante à coleta de memórias dos idosos. Nessa etapa, o objetivo 
do trabalho foi apresentar às crianças questões sobre o tema da memória e da 
preservação bem como tentar modificar os seus olhares sobre a cidade existente, 
além de poderem interpretar as memórias orais coletadas através de desenho. A 
segunda etapa foi a realização de uma exposição aberta para a população e a pro-
dução de um filme ensaístico sobre a memória utilizando-se desse material. Hoje, 
o filme pode ser visto como um rico instrumento de mediação para a discussão 
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da importância da memória e da preservação em outros contextos. Este texto pre-
tende explorar a fase do trabalho ligado à memória oral.

Memória

A importância da memória
 “O instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem” (BOSI, 
1979, p.18). Segundo a autora a linguagem pode ser representada de diversas for-
mas. Entre elas, a forma escrita, que surgiu da necessidade de transformar os sons 
da fala em símbolos que pudessem ser expressos de outra forma que não apenas 
pela oralidade. Antes disso, o homem fazia uso de ideogramas mnemônicos ou 
outras formas capazes de evocar algum tipo de informação, mas a linguagem fala-
da é a mais arcaica forma de comunicação utilizada pelo homem (SILVA, 2006). “As 
convenções verbais produzidas em sociedade constituem o quadro ao mesmo tempo 
mais elementar e mais estável da memória coletiva” (BOSI, 1979, p.19). Assim como 
no antigo Egito as pinturas retratavam, muitas vezes, o cotidiano da sociedade, a 
memória oral é responsável por parte deste papel na sociedade atual.

Segundo Florés é de extrema importância que a memória oral seja reconhecida 
como fonte científica, como documento histórico, pois, apesar desse tipo de doc-
umentação ser feita através da visão de um sujeito sobre fatos ocorridos, ou seja, 
totalmente carregada das cargas emocionais individuais adquirida no decorrer da 
vida e da sua interpretação do mundo, a memória e sua narração são fundamen-
tais no âmbito da sua função social. Cabe dizer que a memória oral talvez seja o 
único modo de registrar um passado onde nem um tipo de documentação foi pro-
duzida, principalmente a escrita, no entanto este passado continua fazendo parte 
da construção da identidade do indivíduo (FLORÉS, 1972, p.12). 

Também é importante lembrar sobre a característica coletiva da memória. Passa-
das de pais para filhos as lembranças das tardes no parque, das leituras às som-
bras das árvores, das famílias e dos casarões, podem ser imortalizadas se a socie-

dade tiver consciência que o patrimônio e a memória estão intimamente ligados. 
Marchi (2010) diz que “conhecer o passado e preservar a memória e a cultura é requi-
sito para as ações no presente”. O objeto concreto a ser preservado parte da história 
individual em direção à memória coletiva, conforme indica Halbswach. Outra ideia 
fundamental para este estudo é que falar em memória coletiva é falar em identi-
dade social, é empregar valor a uma “simples” rua de paralelepípedos, é enxergar 
que o ser humano é um agente ativo na constituição de sua história, história está 
em constante mudança. Sendo assim se, o patrimônio não for preservado, a nar-
rativa se limitará ao imaginário interpretativo da população fazendo dele a única 
forma material da atividade mnemônica (LE GOFF, 2003, p.469,470,471). 

Segundo Bosi (1979), a memória individual é apenas sonho, pois sem a existência 
da confirmação do relato do ocorrido, não é possível garantir a sua veracidade. 
Torna-se impossível distinguir fato e devaneio. Surge então a autenticidade da 
memória coletiva, memória esta que “é não somente uma conquista, é também um 
instrumento e um objeto de poder” (LE GOFF, 2003, p.470). Segundo Le Goff (2003) 
a memória caracteriza identidade, que é justamente o que a sociedade busca in-
cessantemente. “A memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades 
desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes 
e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e 
pela promoção” (p.469).

Memória e políticas de preservação
Muitos estudos de caso na área de preservação material imóvel (RODRIGUEZ, 
2017) demonstram que o grande problema enfrentado no âmbito das políticas 
de preservação é a relação entre a preservação patrimonial, seu tombamento e 
os impactos com a propriedade privada. Essas tensões de caráter privado na re-
alidade evidenciam a falta do entendimento público sobre o bem que está sendo 
tombado além de evidenciar a incompreensão sobre as possibilidades de tal ato. 
Diferentemente do entendimento comum, tombar não significa parar no tempo, 
cristalizar a edificação, mas ter mecanismos de salvaguarda ao lado de usos ad-
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equados, possibilitando assim a sua perpetuação. “O Estado exerce a tutela sobre 
o patrimônio histórico-cultural em nome do interesse público, não para mumifica-lo, 
mas para vivifica-lo. Preserva para revitalizar, em benefício de todos” (Mattos ,2003, 
p.02) 

Sem querer esgotar o assunto, mas pontuando aqui a relevância destes question-
amentos, conclui-se então que medidas devem ser tomadas antes mesmo da de-
cisão do tombo. De acordo com Rodrigues (2017) um dos meios mais eficientes 
para a preservação é a “ampliação dos valores culturais atribuído aos bens” (p.4). Ou 
seja, realizar ações que objetivam trazer em evidência o senso de pertencimento 
na população bem como auxiliar na sua qualidade de vida, trazendo uma valori-
zação cultural que resulta em um despertar do interesse em preservar, entenden-
do que sua história está ligada ao bem. Neste ponto, a interação social contribui 
para a perpetuação da memória coletiva expressa em simbologias no patrimônio. 
Outro meio citado por ela é “a renovação das formas de trabalho, a aproximação 
com outros setores da administração estadual, e com as populações locais buscando 
ampliar sua participação” (p.5). Trabalhar o senso de preservação, com a comuni-
dade, deve ser parte integrante dessas políticas públicas e neste caso sugere-se 
palestras, oficinas, exposições e apresentações culturais. Ações que envolvam a 
comunidade e aos poucos a faça entender que o tombamento é apenas uma me-
dida legal de proteção, mas que sua salvaguarda parte de fato do valor cultural 
dado por esta sociedade. 

É interessante também a exposição dos desejos da comunidade, e a implantação 
de representantes ativos, pois no que diz respeito a prefeituras isso é demasiado 
baixo. Existe falta de propostas voltadas a este tema nas campanhas políticas e 
seu debate aberto, para que a população tenha voz e ande de mãe dadas com o 
Estado (RODRIGUES, 2017, p.03).

Isso não diminui a necessidade de uma eficiente política pública de 
construção da memória, se é que ainda não abdicamos de construir 
uma sociedade mais democrática e solidária. Trata-se de um processo 
no qual, sem dúvida, a parte substancial cabe a toda a sociedade, 

mas que não se desenvolverá sem que aos profissionais da memória 
rompam a repetição de mantras e repensem propositivamente o 
sentido social do preservar e a adequação dos órgãos de preservação 
aos tempos atuais, tendo em vista maior eficácia dessa ação em um 
Estado que, cada vez menos se ocupa do bem-estar coletivo e em uma 
sociedade em que o passado é visto como algo distante e acabado e 
vem se reduzindo a objeto de consumo. (RODRIGUES, 2017, p. 07,08).

É dessa forma que se percebe uma gradativa preocupação dos órgãos de preser-
vação patrimoniais, casas de memória, museus, etc. em atribuir um foco impor-
tante em ações ligadas à conscientização da população. No caso específico desse 
projeto em Itapira onde inexiste qualquer trabalho de preservação, a ação partiu 
de uma observação empírica sobre o problema, mas que se tornou parte funda-
mental no trabalho.

Memória e educação patrimonial 
Para existir uma sociedade que valoriza e proteja o patrimônio cultural é ideal que 
a construção desses valores seja feita na infância. O Escritório Nacional dos Mu-
seus Sociedade das Nações de 1931 já reconhecia o valor de abordar esse tema 
em tenra idade. 

(...) a conferência, profundamente convencida de que a melhor garantia 
de conservação de monumentos e obras de arte vem do respeito e 
do interesse dos próprios povos, considerando que esses sentimentos 
podem ser grandemente favorecidos por uma ação apropriada dos 
poderes públicos, emite o voto de que os educadores habituem a 
infância e a juventude a se absterem de danificar os monumentos, 
quaisquer que eles sejam, e lhes façam aumentar o interesse, de uma 
maneira geral, pela proteção dos testemunhos de toda a civilização 
(Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações - Carta de 
Atenas, 1931, p.04).

A importância do papel que a sociedade possui nessa caminhada deve primeira-
mente ser embutida na mente dos educadores. Por isso “promover a capacitação 
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de professores da rede pública de ensino como agentes de preservação do patrimônio, 
incentivando a abordagem do patrimônio cultural como tema de projetos didáticos” 
(FERNANDES; CHAHIN, 2013, p.03) é importante. Quando capacitado, o profission-
al poderá trabalhar com os alunos de forma a faze-los entender que a preservação 
é para benefício de todos.

Discutir questões relacionadas à “formalização da memória e sua relação com 
as práticas cotidianas dos lugares” (FERNANDES; CHAHIN, 2013, p.05), explorar a 
questão imaterial que o bem representa à história, e como estas estão material-
izadas no patrimônio são temas que devem fazer parte da capacitação dos profis-
sionais e de atividades sociais. “Orientar programas de educação patrimonial na es-
fera dos bairros, por meio do incentivo de programas locais realizáveis pelas escolas” 
(FERNANDES; CHAHIN, 2013, p.03), propondo atividade de construção de mapas 
sentimentais, explorar as manifestações culturais da comunidade e relacioná-las 
com o patrimônio físico, tratar não só do monumento, mas também, do valor 
histórico e sentimental, principalmente sua importância pessoal. Os professores 
são os principais sujeitos da valoração local do patrimônio. Definir a “normatização 
e sistematização das ações educativas utilizando o conceito de ‘alfabetização cultural’ 
para definir o processo permanente e contínuo das ações educativas” (GEDEON, 2014, 
p. 02) é uma estratégia para que a educação patrimonial não se restrinja a uma 
série específica, ou a sala de aula, mas sim que seja um processo desenvolvido no 
decorrer da concretização do senso de importância da criança, para esta ser um 
cidadão plural. 

Educação Patrimonial está baseada em ações educativas integradoras e 
transformadoras. São ações que envolvem, ao mesmo tempo, todos os 
agentes da educação, sejam eles alunos, professores e a comunidade, 
todos juntos com o fim de despertar o sentimento de pertencimento 
e a apropriação do patrimônio cultural das cidades. (...) Educação, 
memórias e identidades. A escolha dessas três palavras não é aleatória. 
Quando tratamos do patrimônio cultural pensando no processo 
educativo, elas são, cada uma delas, como fios que se enlaçam e 
entrecruzam, formando uma trança firme (Superintendência do Iphan 
na Paraíba. Caderno Temático 3, 2013, p.06,07). 

A educação patrimonial deve ter como premissa o diálogo com a população, pois 
esta deve ser a verdadeira interessada nas medidas que hão de ser tomadas, as-
sim como é conhecedora de seus desejos e necessidades e do contexto cultural 
que está inserido e como esse bem agregará a sua realidade. Freire (2002) diz que 
“ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens educam-se mutua-
mente, mediatizados pelo mundo”. Embora todos façam parte da mesma comuni-
dade, as imagens e sensações que as pessoas fazem do patrimônio se diferem de 
um para o outro. Estas perspectivas ultrapassam a questão material através de 
uma análise reflexiva, tal reflexão parte de concepções culturais que se materiali-
zam na produção do patrimônio 

A proposta para Itapira 
Sensibilizar crianças, jovens e adultos para conhecer, valorizar e proteger o pat-
rimônio cultural, reconhecendo a importância do papel que a sociedade como um 
todo possui nessa caminhada foi o principal objetivo do grupo de pesquisa com-
posto por quatro integrantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e História 
do UNASP- EC. O trabalho teve o caráter de extensão universitária a fim de ex-
plorar as possibilidades de uma política pública de preservação patrimonial mais 
adequada ao contexto local. O grupo, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Itapira através da Secretaria de Cultura e Turismo, proposto a inventariar alguns 
bens patrimoniais na cidade, realizou paralelamente ações com a comunidade 
apresentando outros mecanismos de política pública ligada à preservação de 
bens patrimoniais, principalmente, com educação patrimonial.

O município itapirense localiza-se à 175 km da capital paulista, faz também divisa 
com o sul de Minas Gerais, construindo ali certas particularidades da sua her-
ança cultural, muitas vezes ligada a um ou a outro estado. Possuía um importante 
conjunto arquitetônico da época da exploração do café, mas em levantamentos 
comparativos realizados entre 1985 e 2017 observou-se que a maior parte desse 
acervo havia sido destruído restando apenas um local que ainda é possível iden-
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tificar resquícios remanescentes da arquitetura da virada do século XIX ao XX (OL-
IVEIRA, 2017). 

Coincidentemente este local, é onde ainda existe a sobreposição das lembranças 
de várias gerações. Exatamente por estar presente nas recordações das várias 
gerações o Parque Juca Mulato acabou sendo escolhido como objeto de investi-
gação na pesquisa dentro do processo do lembrar dessas várias faixas etárias da 
população. Fazem parte das mediações do Parque: a Casa das Artes, o Coreto, o 
Mirante, o Cruzeiro, o Museu de História Natural Hortêncio Pereira Junior, Mu-
seu de História e Ensino Comendador Virgolino de Oliveira e Casa Menotti Del 
Picchia, a Escola Júlio de Mesquita, a divisão de pesquisa Bairral.EDU do Hospital 
Psiquiátrico Américo Bairral, os arquivos do SAAE, e a Casa da Cultura, lugar onde 
foi exposto o trabalho realizado com a comunidade, que será citado adiante.

Há 36 anos, comemora-se em Itapira um tradicional evento cultural, que acontece 
durante uma semana e leva o nome de “Semana Juca Mulato”. Esta programação 
anual tem por objetivo incentivar as manifestações artísticas locais e, carrega esse 
nome em homenagem ao escritor Paulo Menotti Del Picchia (1892–1988), filho de 
imigrantes italianos, que se mudou com 5 anos de idade para Itapira. Ele foi um 
poeta, jornalista, tabelião, advogado, político romancista, cronista, pintor e ensaís-
ta. Escreveu várias obras, dentre elas um livro de poesias de título Juca Mulato, 
que conta a história de um trabalhador de uma fazendo que tem sentimentos de 
inadequação racial. Esta obra lançou Menotti no mundo literário e o tornou um es-
critor modernista de importância nacional. (CARVALHO, 2009). O grupo de pesqui-
sa em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo entendeu que esta semana 
especial seria o cenário ideal para trabalhar a preservação com as crianças das 
escolas públicas da cidade e a coleta de memória com os moradores mais antigos. 

A ação ligada a coleta de memórias iniciou com uma revisão bibliográfica. O livro 
Tecnologia Social da Memória - Para comunidades, movimentos sociais e instituições 
registrarem suas histórias (2009), elaborado pelo Museu da Pessoa, e o livro História 
oral e memória - a cultura popular revisitada (2007), escrito por Antonio Torres Mon-

tenegro, foram as principais bibliografias utilizadas para o estudo de técnicas de 
como se realizar entrevistas. A seguir serão citados os métodos tirados desses 
títulos, utilizados para a captação de relatos orais feitos com moradores itapirens-
es, narrando suas vivências e relações com o Parque Juca Mulato no decorrer de 
suas vidas.

• O levantamento de entrevistados pode ser realizado de forma empírica, isto é, 
simplesmente frequentando encontros, participando de associações ou ped-
indo indicações. Em geral, levantam-se muito mais nomes do que o número 
de pessoas que serão efetivamente entrevistadas. 

• Para selecionar a pessoa à ser entrevistada é fundamental retomar as diretriz-
es do projeto: que memória queremos registrar? Que história vamos contar? 
Esse debate nunca é “natural” ou “neutro”: ele sempre envolve negociação e 
prevalência de valores, visões de mundo e interesses. Interessante é priorizar 
a diversidade de registros.

• O início de toda entrevista deve ser marcado por uma conversa de esclare-
cimento com o entrevistado para que este compreenda porque, para que 
e para quem, ele está registrando suas memórias. Após a concordância do 
entrevistado em participar do trabalho, deve-se preencher uma ficha com o 
nome completo, endereço atual, e data em que a entrevista está sendo real-
izada. O entrevistador deverá solicitar, por escrito, autorização para divulgar 
a entrevista. 

• Ao entrevistador cabe a obrigação profissional e ética de ouvir tudo o que é 
descrito com maior atenção, consciente de que o entrevistado não deve ou 
não tem obrigação de atender a quaisquer que sejam as expectativas teóri-
cas/metodológicas da pesquisa que então se realiza. 

• Cabe ao pesquisador procurar conhecer ao máximo a história em que a 
memória em tela foi construída. Sobretudo porque terá muito mais condições 
de compreender a fala do entrevistado, assim como intervir nos momentos 
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em que considerar necessário (quando alguma passagem não lhe parece clara 
ou quando algum aspecto lhe chamar especial atenção). Nesse sentido as per-
guntas devem sempre ter um caráter descritivo e evitar qualquer indução ao 
juízo de valores. 

• Cabe ao entrevistador auxiliar a pessoa a organizar as lembranças que vêm à 
tona em uma narrativa própria. Tão importante quanto o conteúdo narrado 
são seu ritmo e seu jeito de contar.

• As perguntas devem ser curtas e evidenciar para o entrevistado que o funda-
mental são as descrições que este realiza ao responde-las. É importante não 
fazer perguntas extensas e analíticas, porque facilmente se perderá a perspec-
tiva de resgate da memória. 

• Com a entrevista já avançada as perguntas devem fundar-se na busca de 
maiores detalhes quanto ao que está sendo contado, ou seja, “como, quando, 
de que forma, para que...”.

• O entrevistador deve aprender a conviver com o silêncio. Diversas vezes o 
entrevistado se faz calado; no entanto, percebe-se que são momentos de pro-
funda introspecção. Pode-se acompanhar estes momentos, aguardando um 
gesto, um olhar, um sinal do entrevistado para que se retome a entrevista. 
Algumas vezes, naturalmente, o entrevistado decida falar sobre aquilo que 
estava silenciosamente rememorando.

• Ter um perfil da história de vida do entrevistado aumenta, de forma significa-
tiva, a compreensão da própria memória do depoente.

• Perguntar de forma informal, “mas foi assim mesmo? ”, “ah foi?”, “foi mesmo?”. 
Essa técnica de demonstrar interesse, poderá servir como nova motivação 
para o entrevistado, acrescentar novos detalhes ao que está sendo narrado 
ou evocar outras memórias referentes ao assunto em tela.

• Após o entrevistado narrar a história o entrevistador pode usar algumas ex-
pressões como: “e a política, e as greves, a es doenças, e o carnaval, e a Segun-
da Guerra, e a revolução de 1930, 1932 ou 1924?”. Esses são alguns exemplos 
de como voltar a temas pelos quais o entrevistador tem interesse, e que na 
história de vida do entrevistado, não forma abordados ou foram apenas de 
maneira superficial. 

• O grupo deve buscar critérios para garantir a profundidade e a diversidade de 
assuntos e enfoques desejados pelo projeto. Sendo a história uma narrativa e 
os entrevistados os autores dessa narrativa, quanto mais diversos, mais rico 
será o resultado.

• Avaliar se a pessoa precisa de alguma atenção especial por conta da idade ou 
alguma deficiência.

• Compreender o contexto dos entrevistados: seus costumes, sua época, suas 
características culturais. Também facilita a elaboração das perguntas e a con-
dução do depoimento.

• O roteiro é uma sequência de perguntas elaboradas pelo entrevistador (ou 
pelo grupo), que o ajuda a preparar-se para a entrevista. Não deve ser en-
tendido como um questionário rígido, mas como um guia para estimular o 
entrevistado.

• Para começar: comece com perguntas fáceis de responder, como nome, local 
e data de nascimento. Além de contextualizar a pessoa, essas perguntas têm 
a função de “esquentar” a entrevista. Nada como perguntas simples e obje-
tivas para deixar o entrevistado à vontade e ajudá-lo a mergulhar em suas 
memórias. 

• Encadeamento: A ordem cronológica costuma ser um bom fio condutor 
da conversa, mas não é o único. Vale observar se a comunidade ou grupo 
tem outra lógica de organização de suas histórias. Se for adotado o critério 
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cronológico, o roteiro pode ser organizado em três grandes blocos de per-
guntas: Introdução – Origem da pessoa, pais, avós, infância. Desenvolvimento 
– Fases da sua trajetória, incluindo, se for o caso, o tema específico do projeto. 
Finalização – Conclusão da história, relação com o presente e o futuro

• O desafio é construir um roteiro que ajude a pessoa a encadear seus pensa-
mentos e organizar a narrativa à sua maneira. 

• A entrevista é um momento no qual o entrevistado está eternizando sua 
história. É importante preparar um ambiente acolhedor para garantir que 
o entrevistado se sinta tranquilo e, acima de tudo, ouvir com atenção a sua 
história. Quando o entrevistado é idoso, há a tendência de infantilizá-lo, e é 
muito importante não adotar essa postura.

• Cada entrevistado não é entendido como uma mera fonte de “informações” 
sobre o assunto, mas, sim, como uma pessoa que de alguma maneira viven-
ciou um pedaço daquela história. Nesse sentido, sua narrativa de vida é, em si 
mesma, a principal fonte que se quer coletar. É muito importante que o grupo 
sinta curiosidade e respeito pelo entrevistado. O entrevistado é o autor prin-
cipal da narrativa. É ele quem deve determinar o ritmo, o estilo e o conteúdo 
da sua história. 

• O roteiro é apenas um estímulo. É necessário estar totalmente disponível, ser 
curioso. As melhores perguntas surgem da própria história que está sendo 
contada.

• O entrevistador nunca deve julgar o entrevistado, exigir atitudes, discutir opin-
iões ou cobrar verdades e precisão histórica. O objetivo da entrevista é regis-
trar a experiência pessoal que o entrevistado tem dos acontecimentos e não 
uma verdade absoluta.

• O papel do entrevistador é estimular e auxiliar o entrevistado na construção 
da história que ele quer contar. O entrevistador não é um psicólogo. Não deve 
procurar subentendidos, não ditos. 

• Cuidado para não interromper a linha de raciocínio do entrevistado, mes-
mo que ele fuja do assunto da pergunta. O entrevistador só deve interferir 
quando for realmente necessário, seja para retomar o fio da meada, seja para 
ajudá-lo a continuar. 

• O corpo, os olhos, os movimentos fazem parte do diálogo e influenciam a con-
strução da narrativa. É necessário estar atento. Cuidado para não demonstrar 
impaciência ou desinteresse, bocejando ou olhando o relógio. 

• O entrevistador deve priorizar a narrativa, as histórias. Não deve deixar o en-
trevistado perder-se em comentários e opiniões genéricas.

• Sempre deve estar presente a importância de socializar essa narrativa. Quer 
dizer, de disponibilizá-la para consulta de outras pessoas e também de trans-
formá-la em produtos. Para tanto, é necessário que seja fácil localizar e en-
tender o material.

• É muito mais prático e seguro identificar cada fita, CD ou DVD resultante da 
gravação logo após a entrevista. O mesmo vale para as fotos, documentos ou 
objetos, sobre os quais falaremos adiante. Tenha etiquetas e pastas à mão.

• A história de cada pessoa, grupo ou instituição diz respeito à história de toda a 
sociedade. Dessa forma, vale garantir que um conteúdo socialmente produz-
ido seja socialmente apropriado. É essencial que os autores da narrativa (o 
entrevistado ou o titular de uma foto, por exemplo) autorizem a reprodução e 
o uso da sua imagem, voz ou texto, bem como sejam esclarecidos quanto ao 
destino do material por meio de um documento de cessão de direitos.
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A maior barreira encontrada para a realização das entrevistas, foram as câmeras. 
Os indivíduos entrevistados, foram em sua maioria idosos, então, houve certo 
receio em ser filmado e fotografado. Vergonha do vocabulário e principalmente 
da aparência atual são fatores que desencorajam os senhores, e para minimizar 
estas barreiras antes da captação da imagem, foram realizadas conversas para o 
encorajamento. Vencida esta barreira, o próximo desafio foi direcioná-los para a 
entrevista, para que não se percam na linha temática e de forma que o tempo de 
fala de cada indivíduo seja adequado para um relato completo. Encontrar pessoas 
dispostas a falar de sua vida pessoal foi complicado, o que causou um número 
de depoimento muito menor que o previsto. Por isso, a deia é dar continuidade 
ao trabalho neste ano levando nas escolas privadas e municipais a exposição das 
ações e o filme produzido e, dessa forma, convidando os familiares a se envolver-
em com esta coleta.

Figura 1 – Foto de Dona Tereza. Um dos entrevistados na coleta de memórias (PREFEITURA DE 

ITAPIRA, 2017)

A segunda fase do trabalho teve duas etapas. A primeira foi a realização de uma 
capacitação de professores, para que estes estivessem inteirados do assunto das 
oficinas, e também para que os educadores soubessem da importância dos te-
mas tratados, abordando-os e criando possibilidade de continuarem o projeto. A 
segunda etapa foi uma ação junto às escolas municipais, com a participação de 
aproximadamente 500 crianças envolvidas em oficinas e palestras. Nesta fase o 

objetivo do trabalho foi explanar para as crianças algumas questões importantes 
sobre o tema da preservação bem como tentar modificar os seus respectivos ol-
hares sobre a cidade. Para tanto, a Professora Doutora Raissa de Oliveira, min-
istrou pequenas palestras interativas, com recursos audiovisuais, para mostrar 
as crianças a cidade e o Parque do passado. Elas fizeram perguntas e contaram 
experiências de familiares, relacionados ao Jardim das épocas retratadas nas fo-
tografias. Falaram também de vivências próprias, e experiências que tiveram no 
local citado e em seus arredores, como o mirante e a Casa da Cultura. 

 Alguns pontos do Parque Juca Mulato foram desenhados (a Antiga Casa de 
Câmara e Cadeia, o Coreto, o Mirante, o Cruzeiro) e assim as crianças puderam 
pintá-los de outras maneiras, recriando novos olhares e desejos sobre essas ima-
gens referenciais. Também se utilizou de relatos de idosos sobre estes pontos do 
logradouro a fim de que as crianças pudessem imaginar e representá-los como 
seriam antigamente. 

Todas as crianças tiveram algum tipo de experiências no Parque, seja diária ou 
esporádica. Algumas o frequentavam em horários de lazer com a família, outras 
iam em passeios escolares, mas, mais uma vez ficou nítido que todo cidadão ita-
pirense, seja qual for sua idade, conhece o Parque e o enxerga de determinada 
maneira. Durante as ações o grupo de estudantes do UNASP-EC pode perceber 
que esse jardim, o Parque Juca Mulato, definitivamente fez parte da vida de muitas 
gerações.
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Figura 2 - Fotos das palestras e oficinas promovidas nas escolas municipais. (PEREIRA, 2017)

No dia 1º de setembro de 2017, no encerramento da “Semana Juca Mulato”, as 
escolas municipais que receberam as palestras e oficinas se reuniram no Parque 
para participarem de intervenções sobre o tema trabalhado. Os trabalhos feitos 
pelas crianças foram expostos pelo local para que os pais e a comunidade vissem 
que a preservação abrange todas as faixas etárias. As crianças visitaram a Casa 
Menotti del Picchia, onde ficam expostos utensílios, livros e objetos relacionados 
ao escritor, assistiram a apresentações realizadas pela Cia. Talagadá, participaram 
do Varal de Poesias e da II Feira de Troca de Livros realizada pelo Biblioteca Munic-
ipal e escreveram com canetinhas coloridas em um tapete de papel de mais de 10 
metros de comprimento o que o parque representa para cada uma. Este tapete foi 
utilizado na terceira fase do projeto. 

  

Figuras 3 - Fotos de uma das ações na Semana Juca Mulato. (PEREIRA, 2017)

A terceira fase do projeto contou com o espaço da Casa da Cultura, também nos 
arredores do Parque Juca Mulato, para expor os trabalhos realizados. A exposição 
foi aberta à população e criou um corpo de intervenções com o tema da preser-
vação vindos dos trabalhos da comunidade. Foram expostos os desenhos feitos 
pelas crianças das escolas municipais na Semana Juca Mulato como pano de fun-
do de toda a exposição. Foi também apresentado o ensaio de memórias orais, e 
criado mapas sentimentais. O objetivo foi trazer o tema da memória em eviden-
cia criando o sentido de pertencimento e futuramente criando condições de se 
preservar tais espaços. A comunidade se emocionou e foi possível perceber que o 
sentido de pertencimento atrelado a conservação está começando a fazer sentido 
em suas mentes. 
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Figura 5 - Foto da exposição dos trabalhos feitos com a comunidade. (OLIVEIRA, 2017)

Observa-se que este trabalho já abriu caminho para futuras ações dentro da 
memória e preservação do patrimônio da cidade, pois, já se percebe a vontade 
de continuidade do trabalho na agenda da política pública local. Além disso, o 
trabalho chamou a atenção de vários estudiosos do assunto e a equipe da prefei-
tura ligada a Secretaria de Turismo e Cultura conseguiu um espaço para criar um 
serviço ligado à memória do município.
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BOTA O REI CONGO NO 
CONGADO: AS CONGADAS 
DE JESUÂNIA NO SUL DAS 
GERAIS
DOMINGUES BOTELHO, ANA CRISTINA. 

Secretária de Cultura, Esporte e Turismo do Município de Jesuânia -MG. 
Mestra em Letras: Literatura e Memória Cultural pela Universidade Federal de São João del-
Rei - UFSJ
ana.botelho@hotmail.com 

RESUMO
Este artigo tem como tema o Patrimônio Cultural Imaterial, e analisa o registro 
das Festas das Congadas do Município de Jesuânia, estado de Minas Gerais, como 
instrumento de preservação, desde seu início, na segunda metade do século XIX até 
os dias atuais. Para tanto, utilizou-se principalmente a fontes teóricas, que tratam 
Patrimônio Cultural Imaterial, Congadas, sociedades sem escrita e com escrita e 
análise de performance. A análise de performance é apontada como crucial para a 
compreensão das formas de transmissão da memória coletiva dos grupos culturais 
envolvidos, para a percepção dos múltiplos significados emitidos e, por conseguinte, 
para a elaboração de um registro mais preciso e completo. As festas, originárias do 
tempo da escravidão e iniciadas por escravos, surgiram como vozes pulsantes em 
constante mutação. Muitas vezes caladas, ressurgiam das periferias e retornavam 
como os maiores festejos da região.  Trata-se de explorar a história a e cultura das 
Congadas, sua voz, sua configuração corporal e literária. Pretende-se discutir seu 
surgimento, a pluralidade de corpos marginalizados socialmente e que tornaram a 
Festa das Congadas uma das principais folias do sul de Minas Gerais e um elemento 
central para a definição da identidade nacional.  

Palavras-chave: Patrimônio Cultural imaterial, Registro, Congadas, Cultura, 
Identidade.
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1. INTRODUÇÃO
Ô, Abre a cortina do passado

Tira a mãe preta do cerrado 

Bota o Rei Congo no Congado

Brasil!... Brasil!...

(Aquarela do Brasil – Ary Barroso)

Dias atuais. A estimativa é de que a cidade de Jesuânia receba em torno de vinte 
a trinta mil pessoas nos dez dias de celebração da congada. Ambulantes vêm de 
várias partes do Brasil e as ruas da cidade ficam repletas de barracas, onde se 
vende absolutamente tudo. Roupas, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos 
e o que mais se possa imaginar. Shows de artistas famosos acompanham os dias 
de festa. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário está sufocada. Os desfiles de terno 
locais e de congadas visitantes, a entrega da coroa, os desfiles do Rei, Rainha, Prín-
cipe e Princesa se aglutinam a um comércio que não existia e que não pertence a 
uma celebração que resiste há mais de cem anos no Município.

A congada, um sistema religioso criado a partir da religião cristã e africana, de 
origem banto, através da qual a devoção de santos católicos como São Benedito, 
Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Mercês e Santa Ifigênia é exercida 
por meio desempenhos ritualísticos africanos. “Surge assim, o sincretismo religio-
so, como forma de manter os cultos de suas divindades agora apresentadas por 
nomes de santos portugueses, camuflando a permanência dos rituais religiosos 
de origem” (GÓIS, 2008, p.50).

Diante disso, observa-se a resistência de mais de cem anos de tradição de uma 
celebração que, apesar de sua vulnerabilidade, persiste com beleza, devoção, ded-
icação, apesar de, ao longo do tempo já ter sido proibida por padres e atualmente 

ter que dividir seu espaço com outra festa que também já se tornou tradição. A 
epígrafe acima, onde Ary Barroso clama por colocar o Rei Congo no congado con-
tinua totalmente atual, visto que a congada do Município de Jesuânia é Patrimônio 
Cultural Imaterial e deve ser tratada com respeito, sentimento de identidade, per-
tencimento e continuidade. 

2. A CIDADE DE JESUÂNIA
Jesuania, inicialmente chamada São Bom Jesus de Lambari, posteriormente Bias 
Fortes e, mais tarde, Lambarizinho, tem sua história ligada à de Lambari e remota 
ao tempo das bandeiras, ou seja, de expedições rumo ao oeste, através dos vales 
da Mantiqueira, incursionandas pelo Sul de Minas. Dessa jornada, destacam-se as 
cidades de Campanha, Pouso Alto, Aiuruoca, São Gonçalo do Sapucaí e Itamonte, 
todas nascidas da Estrada Real, cuja abertura fôra iniciada pelos bandeirantes. Se-
gundo relatos de moradores da cidade, encontra-se no cartório de Lambari a carta 
enviada pelo ouvidor de São João Del-Rei, Cipriano José da Rocha, ao Governador 
da capitania mineira, no ano de 1737, porquanto esteve em Águas Virtuosas a 
serviço da Coroa, relatando o primeiro registro de referência oficial ao rio Lambari 
e as terras da região, ainda não habitadas naquele momento, 

A princípio, pequenos sitiantes se fixavam aqui e acolá, à beira da estrada, at-
raídos pela exuberância do solo, pelas verdolengas pastagens e pela perspectiva 
de enriquecimento, para, depois, se transformarem em proprietários de grandes 
fazendas, marcos iniciais de povoados e vilas.

 Assim nasceu Jesuânia, com o primitivo nome de São Bom Jesus de Lambari.  
Quando da descoberta das fontes de água mineral das Águas Virtuosas, já o ar-
raial de São Bom Jesus do Lambari, às margens do rio do mesmo nome, crescia 
e prosperava. E tão bem houve os fados que a 27 de novembro de 1816 as auto-
ridades eclesiásticas promoviam a compra de um bom trato de terras em mãos 
dos antigos proprietários da fazenda de Santa Rita do Lambari, onde foi erguida 
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a capela do Senhor Bom Jesus de Matozinhos do Lambari, no patrimônio então 
adquirido. 

Criando-se a Paróquia de Águas Virtuosas, foi esta sediada, provisoriamente, em 
Lambari (Jesuânia), providência esta que se tornou definitiva a 14 de maio de 1858, 
permanecendo nessa situação por longo tempo. 

A 16 de setembro de 1901, criado o Distrito de São Bom Jesus de Lambari, foi o 
mesmo incorporado ao nascente município de Águas Formosas.

Após um longo período de expectativa, e de lutas, conseguiram, por fim os jesuan-
enses, o coroamento de seus esforços, a sua emancipação político-administrativa, 
com a criação do município em 1948. 

Os primeiros habitantes de Jesuânia, conforme assentamentos existentes nos ar-
quivos da Diocese de Campanha foram: José Rodrigues da Fonseca, natural de 
Baependí, filho do tenente-coronel José Rodrigues de Affonseca, que em 08 de 
fevereiro de 1743, escrevia ao governador interino da Província de Minas, alegan-
do-se ‘achar sem papel’; João Delgado da Silva, casado com Isabel Tavares; Manuel 
Rodrigues da Costa, casado com Mariana Veiga; Braz Nunes Gonçalves, casado 
com Isabel Alvares, procedentes de Guaratinguetá e Simplício Lopes Maciel, casa-
do com Ana da Veiga, natural de Jacareí. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA – 

O distrito foi criado a 14 de setembro de 1870, pela Lei provincial nº 1.659, confir-
mado pela Lei estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, tendo recebido a desig-
nação de Lambari. 

Segundo a ‘Divisão Administrativa, em 1911’, e os quadros de apuração do Recen-
seamento Geral de 1º-IX-1920, o referido distrito subordina-se ao município de 
Águas Virtuosas. 

Em fase do Decreto-lei estadual nº 843, de 07 de setembro de 1923, o distrito de 
Lambari tomou a denominação de Lambarizinho, figurando por efeito deste De-
creto-lei, no mesmo município de Águas Virtuosas. 

Conforme a Divisão Adiminstrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Lambariz-
inho figura no município de Lambari (antigo Águas Virtuosas). Do mesmo modo, nas 
divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual nº 88, de 30 de março de 1938, aparece ele no referido município.  
Pelo Decreto-lei estadual nº 148, de 17 de dezembro de 1938, o distrito de Lamba-
rizinho foi extinto; seu território passou a constituir uma das zonas do distrito da 
sede do município de Lambari. 

Por força do Decreto-lei estadual nº 1.058, de 31 de dezembro de 1943, 
foi criado no município de Lambari o distrito de Jesuânia, com território 
desmembrado do distrito de Lambari (antiga zona de Lambarizinho), com 
sede no povoado de Lambarizinho, que passou a denominar-se Jesuânia. 
No quadro fixado pelo referido Decreto-lei estadual para vigorar no quin-
quenio 1944-1948, o distrito de Jesuânia figura no município de Lambari.  
Pelo disposto na Lei estadual nº 336, de 27 de dezembro de 1948, que estabeleceu a 
divisão judiciário-administrativa do Estado, em vigor no período 1949-1953, criou-se o 
município de Jesuânia, o qual, nessa divisão figura integrado de um só distrito - o da sede.  
Semelhante, segundo o quadro da divisão administrativa do estado, para vigorar 
no quinquênio de 1954-1958, estabelecido pela Leis Estadual nº 1.039, de 12 de 
dezembro de 1953, o município de Jeusânia, tem a mesma composição distrital 
fixada pela Lei nº 336, isto é, somente um distrito: o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA – 

A Lei estadual nº 336, de 27 de dezembro de 1948, que estabeleceu o quadro 
territorial vigente no quinquênio 1949-1953, criou o município de Jesuania, subor-
dinando-o à comarca de Lambari. 
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De acorde com o quadro da divisão territorial judiciário-administrativa do Estado, 
fixado pela Lei estadual nº 1.039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar no 
quinquênio 1954-1958, o município de Jesuânia, continua subordinado à comarca 
de Lambari.

. 
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CARACTERIZAÇÃO, 
TRANSFORMAÇÃO E 
PERMANÊNCIA DAS 
TIPOLOGIAS INDUSTRIAIS 
NA PAISAGEM DA ZONA 
PORTUÁRIA DA CIDADE DE 
PELOTAS
MONKS, MELINA. (1); JANTZEN, SYLVIO. (2)  

1. PROGRAU. FAURB. Universidade Federal de Pelotas
melimonks@gmail.com

2. PROGRAU. FAURB. Universidade Federal de Pelotas
mundo.dick@gmail.com

RESUMO
Debate-se a paisagem industrial da área portuária da cidade de Pelotas, no 
Rio Grande do Sul e relacionam-se quatro edificações industriais relevantes do 
Bairro do Porto de Pelotas, que caracterizam a área como portuária industrial, 
vinculada a atividades agroindustriais, por sua localização geográfica. O patrimônio 
das cidades industriais permite reconhecer formas de produção presentes 
em determinados territórios e suas transformações. Tanto edificações quanto 
equipamentos e ferramentas são testemunhos de como os cenários foram sendo 
modificados, condicionados à otimização da produção, além da memória dos 
agentes responsáveis pela produção das indústrias, os trabalhadores. Traçados 
urbanos, percursos e cotidianidades formam uma composição de paisagens únicas, 
que acabam ofuscadas. A cidade de Pelotas industrializou-se intensamente no final 
do século XIX e início do século XX para atender demandas do mercado nacional. 
A Zona do Porto abrigou diversas indústrias, como a Cervejaria Sul-Rio-Grandense, 
a Companhia Fiação e Tecidos Pelotense, a Cooperativa Regional Sudeste dos 
Produtores de Lãs Ltda. (COSULÃ), entre outras. Assim, identifica-se como a presença 
dessas edificações industriais na zona portuária reforça seu caráter portuário 
e industrial. Por sua permanência, esses edifícios são ícones de um contexto 
socioeconômico em transformação em Pelotas. 

Palavras-chave: Patrimônio Industrial, Paisagem urbana, Porto de Pelotas.
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Introdução
O presente artigo trata de um debate sobre a paisagem industrial da área por-
tuária da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul e busca-se identificar o caráter 
industrial através do seu conjunto arquitetônico-urbanístico presente na zona por-
tuária industrial da cidade. A cidade de Pelotas teve uma intensa industrialização 
no final do século XIX e início do século XX para atender as demandas do merca-
do nacional. A maioria das indústrias se instalaram próximas ao acesso portuário 
e ferroviário da cidade, às margens do Canal São Gonçalo, impulsionadas pela 
indústria charqueadora pelotense. A zona do Porto abrigou diversas industrias, 
como a Cervejaria Sul-Rio-Grandense, a Companhia Fiação e Tecidos Pelotense, a 
Cooperativa Regional Sudeste dos Produtores de Lãs Ltda - COSULÃ, entre outras. 

Assim, o presente trabalho busca identificar a presença dessas edificações indus-
triais na zona portuária que reforçam seu caráter portuário e industrial, presente 
na paisagem urbana da cidade de Pelotas através desses edifícios ícones para o 
contexto socioeconômico da cidade de Pelotas, que representam também as di-
mensões imateriais presentes no saber fazer, nas memórias ou na vida social dos 
trabalhadores e trabalhadoras e suas comunidades, perdurando até a atualidade.

A paisagem urbana de uma cidade representa mais que um caráter estético ou 
físico. Representa as relações sociais e experiências vividas por pessoas em pela 
temporalidade pode parecer, por vezes, perene no tempo. Mas nessas camadas 
estão territórios de diversos grupos sociais e usos, que se expressam no cotidiano 
de um bairro como o Porto de Pelotas, que mescla a apropriação do espaço priva-
do e público em meio as brechas do patrimônio industrial que persistem ao longo 
do tempo na sua paisagem urbana.  

Zona do Porto de Pelotas
A cidade de Pelotas teve origem na construção do Rio Grande do Sul desde o 
século XVIII, por portugueses e espanhóis. Sua primeira ocupação se deu pela ou-

torga de carta de sesmaria ao Coronel Thomaz Luiz Osório, feita pelo governador 
do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, em 1758, denominado “Rincão de 
Pelotas”. Em 1763 muitos dos habitantes da Vila do Rio Grande refugiaram-se no 
Rincão de Pelotas fugindo da invasão espanhola (Magalhães, 1993).  A produção 
do charque no final do século XIX proporcionou a formação urbana da cidade e 
seu desenvolvimento econômico, com uma íntima associação trabalho escravo/
charqueada (Maestri, 2010). Devido a facilidade de escoamento marítimo, a Zona 
do Porto mostrou-se adequada para instalações industriais ligadas à produção.

Origem da Zona Portuária e Industrialização
As atividades das charqueadas, movida pelo braço escravizado, prosperam em 
Pelotas, durando até início do século XX com a crise final da escravidão no Bra-
sil (Maestri, 2010), quando ocorreu sua decadência. Esse momento de pujança 
econômica coincidiu com a ascensão de novos empreendimentos econômicos 
industriais na Zona Portuária da cidade, que se localiza próximo ao espaço do 
sítio charqueador, à margem do Canal São Gonçalo, que liga as lagoas dos Patos 
e Mirim. O Porto de Pelotas teve sua origem no ano de 1832, quando a Câmara 
proibiu a construção numa faixa de 22 metros às margens do São Gonçalo. Em 
1875 o Porto teve a possibilidade de receber navios de maior calado e a partir do 
final do século XIX recebeu melhorias na estrutura portuária. Assim, recebeu in-
dústrias maiores e, assim, um número maior de operários. Entre o final do século 
XIX e até aproximadamente o final da década de 1970 instalaram-se indústrias na 
Zona Portuária para atender as demandas do mercado nacional (Essinger, 2009). 

Essas indústrias instalaram-se próximas tanto ao cais portuário, bem como às vias 
de acesso à área, incluindo um acesso pela via ferroviária. Assim, a Zona do Porto 
abrigou industrias como a Cervejaria Sul-Rio-Grandense, instalada 1914 no com-
plexo industrial, a Companhia Fiação e Tecidos, fundada em 1908. A COSULÃ — 
Cooperativa SulRio-Grandense de Lã, de 1947, entre outras  (Figura 1).
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Figura 1 - edificações em estudo na paisagem da zona portuária de Pelotas. Fonte: Mapa: 

Prefeitura de Pelotas e Fotos: acervo pessoal. Adaptado pelos autores, 2018.

A primeira redução no desenvolvimento fabril da cidade deu-se devido às trans-
formações na política econômica nacional a partir do Estado Novo e das políticas 
de substituição de importações a partir da década de 1930. Essas medidas con-
centraram investimentos em infraestrutura no eixo sudeste do pais, fortalecendo 
as indústrias da região e enfraquecendo as antigas industrias das regiões isola-
das que concorriam diretamente. Em Pelotas, um número expressivo de fábricas 
fecharam, o que resultou no primeiro processo de desindustrialização (Sá Britto, 
2016).

Entretanto, a partir dos anos 1950, outras transformações consolidam a econo-
mia na cidade, com o advento do Setor Terciário, sobretudo no comércio urbano 
(VIEIRA, .

No início da década de 1970, intensificou-se novamente o processo de industri-
alização na cidade devido a novas transformações políticas e econômicas. Nesse 
período, a produção industrial estava diretamente ligada à produção rural. O com-
plexo agroindustrial que surgiu na cidade ampliou as indústrias de beneficiamen-
to de arroz, frigoríficos, curtumes e indústrias de conservas de frutas, fortalecendo 
a relação entre o campo e a cidade. Esse crescimento industrial da cidade foi re-
sultado do incentivo ao crédito e financiamento internacional e políticas de cresci-
mento econômico da indústria ociosa com a reforma tributária e arrocho salarial 
do chamado “milagre econômico brasileiro” entre 1968 e 1973. 

Porém, com o fim do “milagre econômico” e o desmantelamento do estado de 
exceção do início da década de 1980, o país sofre com as consequências dos 
períodos anteriores: empobrecimento da classe trabalhadora, devido a precar-
ização das relações de trabalho, avanço de políticas neoliberais de privatização e 
abertura econômica. Essas medidas afetam diretamente as políticas sociais e de 
desenvolvimento regional e a cidade de Pelotas sofre altos índices de desemprego 
e enfrenta um longo período de crise e estagnação econômica (Sá Britto, 2016).

Característica Industrial da Zona Portuária de Pelotas
A arquitetura predominante na Zona do Porto é dividida em residencial, com 
casas de um ou dois pavimentos em sua maioria, construídas no alinhamento 
do lote, e a arquitetura industrial, que é composta de engenhos e galpões, com 
grandes volumes e poucas aberturas. Com a crise da indústria na cidade, esses 
remanescentes de espaços industriais urbanos se tornaram ociosos.

Os quarteirões têm uma particularidade de dispor de pequenos lotes parcelados. 
Há a permanência de uso residencial em edificações de um ou dois pavimentos 
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na paisagem urbana. O Plano Diretor da atualidade definiu a Zona Portuária como 
área de expansão da cidade, fazendo divisa com o centro da cidade e está inserido 
na Zona de Preservação Paisagística Cultural 3 (ZPPC3), considerado Focos Espe-
ciais de Interesse Cultural —FEICs. 

Segundo esse zoneamento, não se pode construir edificações que obstruam a vis-
ibilidade da zona de preservação e deve ser preservada a integração harmônica 
das novas inserções à arquitetura preexistente, devendo ser mantidas as carac-
terísticas tipológicas e formais, fachadas públicas e volumetria da arquitetura ex-
istente e integrante do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas 
em Lei Municipal. Portanto, só serão permitidos edificações com altura máxima 
de 10,00m (dez metros); Taxa de ocupação de 70% (setenta porcento); Isenção de 
recuos de ajardinamento e laterais; Recuo de fundos de, no mínimo, 3,00m (três 
metros).

O Porto de Pelotas possui três armazéns alfandegados, com 6000 m² área coberta 
para armazenagem de carga, e um terminal de carvão mineral, com 5.000m², além 
de um terminal particular. O porto é dotado de cais acostáveis de três berços, com 
extensão total de 500 metros e calado de 19 pés. Integra o complexo portuário do 
Rio Grande do Sul. A área do bairro do Porto possui fácil acesso, tanto de pedes-
tres como de carros, além de sistema de transporte público e possui proximidade 
intermediária de vias máximas de centralidade. Krafta (Krafta apud Polidori, 1994) 
define centralidade como:

 uma medida morfológica de diferenciação espacial, gerada por 
tensões entre unidades de forma construída alocadas em parcelas 
espaciais discretas e conectadas pelo tecido urbano, sendo considerada 
mais central a parcela que participa com maior intensidade da rota 
de ligação mais eficaz entre cada um dos espaços com todos os 
outros, considerando caminhos preferenciais e atritos de percurso e 
conectividades... correlacionados com vários indicadores de atividade 
do sistema urbano, como presença de pedestres, fluxo de veículos e 
concentração de atividades comerciais, podendo ser tomada como um 
indicador de qualificação locacional. Valores mínimos de centralidade 

pode também estar associados a trechos de exclusão sócio-espacial, 
numa sintaxe que informa sobre áreas segregadas de baixa e de alta 
renda. (POLIDORI, 2006, p. 3)

A região da Zona do Porto também conta com sistema de água potável e sistema 
de esgoto sanitário e possui  um número significativo de prédios ociosos (Figura 
2), às margens do Canal São Gonçalo, áreas socialmente carentes, sujeitas à in-
undações do canal quando em épocas de chuvas intensas. Possui nível de risco de 
alagamento intermediário (Gutierrez, 2006).

A área do Porto de Pelotas possui um caráter híbrido, com diversos usos além do 
industrial, muitos relacionados aos grandes espaços construídos existentes pelos 
remanescentes industriais. Como por exemplo oficinas mecânicas, comércios, in-
stitucional, Centro de Formação de Condutores. Entretanto, o uso residencial se 
destaca. Outros usos espontâneos surgiram nos últimos anos na região portuária,

Na Zona do Porto, algumas edificações estão em abandono e em ruínas, mas 
os esforços realizados pela Universidade Federal de Pelotas para ocupar alguns 
prédios são importantes para a preservação da memória industrial da cidade e 
do estado do Rio Grande do Sul. Ainda assim, existe uma carência de estudos de 
intervenções urbanas que preservem essa arquitetura que é testemunho de uma 
grande transformação econômica da cidade devido ao desenvolvimento industri-
al, onde o crescimento populacional e o inicio da urbanização da cidade esta dire-
tamente ligado ao primeiro impulso industrial da cidade, tendo como a atividade 
fabril uma atratividade para a migração da população do campo para a cidade e 
mudou sua organização espacial e funcional. 

Entretanto, as atividades do Porto estão sendo reativadas gradativamente, prin-
cipalmente com atividades ligadas à indústria madeireira. A Rua Conde de Porto 
Alegre foi asfaltada relacionada à reativação da indústria madeireira e escoamen-
to de cargas pelo Porto de Pelotas. A Rua Gomes Carneiro foi asfaltada relaciona-
da à reutilização das instalações do antigo frigorífico Anglo, que em 1916 sediou 
o primeiro frigorífico gaúcho, a Companhia Frigorífica Rio Grande, vendida, em 
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1924, para a firma inglesa Vestey Brothers e desativado no inicio da década de 
1990. Entre 2005 e 200, a UFPel recebeu em doação a área para a nova sede da 
Reitoria em 2009 e sedia diversos cursos de graduação e Pós-Graduação.

A área possui uma mistura de usos como: residenciais, pequeno comércio vare-
jista, comércio atacadista (depósitos) e edificações institucionais. Porém, uma de-
manda apresentada pela vida cotidiana da cidade é a falta de qualificação espaços 
públicos para vida cultural que cada vez mais ganha força, principalmente na zona 
portuária e central, que demandam espaços com boa infraestrutura que poten-
cializem os percursos e espaços urbanos da cidade. 

Análise das Tipologias (Permanências) Industriais na 
Paisagem Portuária de Pelotas
Nesse contexto com pluralidade de usos, destaca-se na paisagem o tipo industrial, 
edifícios fabris subutilizados ou totalmente abandonados. Esses espaços geram 
partes dos vazios encontrados na Zona. Dentro dessa malha urbana também con-
vivem outras tipologias que compões a morfologia portuária urbana como um 
todo (Villela, 19xx)

Para Marina Waisman (1977), quando a forma se relaciona com o conteúdo, ela 
possui uma carga ideológica e representa um recorte da realidade do espaço e 
uma determinada seleção de seus dados e lhe confere realidade. Em relação às 
edificações em estudo, relaciona-se com a instalação dessas indústrias próximas 
ao Porto da cidade.

Já quando a forma se relaciona com a função se refere ao uso social do produto 
arquitetônico e é uma característica intrínseca e diferencial da arquitetura, já que 
é interna ao produto e constitui uma relação mais direta com a arquitetura e o 
meio social a que serve. No caso, as edificação industriais em estudo atendeu uma 
demanda da época em que prosperava as atividades das charqueadas e exist-
ia um capital excedente.  Em relação à função, Waisman (1977) aponta que 

as tipologias funcionais não formam juízo de valor estético, e sim constituem as 
funções sociais, de necessidades, práticas sociais e mudanças de modos de vida, 
que atendem a uma finalidade.

A análise da estrutura adotada por Waisman (1977) está relacionada ao material e 
técnica construtiva que caracteriza uma ou outra tipologia formal, e não ao siste-
ma estrutural utilizado. Como o caso da Fiação e Tecidos, que foi a primeira fábri-
ca a adotar um método construtivo inovador na cidade, com paredes em alvenaria 
e estrutura e cobertura em ferro, importadas da Inglaterra (Poetsch, 2002).

Figura 2 - Fiação e Tecidos Pelotense. Fonte: acervo Melina Monks, 2018.

A obra de arquitetura é inseparável de seu entorno e precisa estar construída em 
seu entorno para criar relações e laços com aquilo que a rodeia e assim, criar um 
caráter ao espaço que lhe rodeia (Waisman, 1977). O entorno da Zona Portuária de 
Pelotas sofreu transformações desde sua formação de caráter industrial. Porém, 
essas transformações e apropriações foram se adequando aos novos modos de 
vida e cotidianas ao longo do tempo.

Assim como o contexto oferece possibilidades de configuração das edificações, 
pela forma do traçado (sistema viário), parcelamento, topografia, proximidades 
[ao “fato urbano”, A cidade tem que ser encarada como um artefato. Os fatos ur-
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banos estão condicionados a cidade, que é humana por natureza.  (ROSSI, 1985); 
como por exemplo o cais, no caso e  acessibilidade—CENTRALIDADE—conectivi-
dade, e outras características que desempenham caráter marcante e também a 
mistura de usos residenciais, pequeno comércio varejista, comércio atacadista 
(depósitos) e edificações institucionais.

Esses serviços de comunicações estabelecem redes cujas condições precisam ad-
equar-se a arquitetura, criando uma dependência vital (Waisman, 1977). Ou ainda, 
criar edifícios monumentais em discrepância entre a escala de ordem e dos seres 
humanos, surgindo um tipo de monumento a nada, permanecendo como uma 
massa morta incapaz de dar vida a seu entorno. Mesmo na tentativa de se dar 
usos acadêmicos aos edifícios industriais na Zona do Porto (Figura 3), nem sempre 
vai ao encontro de um ideal de vida da população existente no entorno. 

Figura 3 - Cervejaria Sul-Riograndense. Atula Livraria da UFPel. Fonte: Neab. Fotos: acervo Melina 

Monks, 2018.

A permanência dessas indústrias até a contemporaneidade caracterizou e ainda 
caracteriza a paisagem urbana da Zona Portuária como “industrial”, ainda que 
haja edifícios ociosos, na atualidade. Para Aldo Rossi, existem forças que agem de 
maneira permanente e universal em todos os fatos urbanos e nos processos de 
transformações e de permanências, que adquirem valores específicos na memória 
individual e coletiva, e que constituem a essência, a alma da cidade. As permanên-

cias são um passado que ainda experimentamos. São persistências relacionadas 
à evolução urbana de uma cidade. Por vezes essa persistência estão dotadas de 
uma vitalidade contínua, às vezes se extinguem e resta apenas a permanência da 
forma, dos sinais físicos. Mas, de certa forma, alguns ainda constituem função ur-
bana na cidade, como o edifício da antiga COSULÃ, atualmente recebe as intensas 
atividades do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFPel (Figura 4), compro-
vando uma  vitalidade existente no bairro. 

Figura 4 - COSULÃ. Atual Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFPel. Fonte: Neab. Fotos: 

acervo Melina Monks, 2018.

A análise da paisagem urbana passa por uma transformação de entendimento. 
Mais além de uma noção de paisagem na Geografia, relacionado às estruturas 
materiais prontas e acabadas que nem sempre é possível associar as relações 
sociais que estão atreladas à ela. Fugindo da concepção clássica da filosofia pos-
itivista, a noção de paisagem está mais relacionada com o método dialético do 
materialismo histórico e não com uma paisagem estática e sim uma discussão da 
evolução e da produção da paisagem como elemento dinâmico, fruto do desen-
volvimento das forças produtivas, e com a diversidade do e dinâmica do uso do 
solo. As atividades das pessoas nas cidades são concorrentes ou complementares 
e estão inseridas na divisão social do trabalho e revela as contradições sociais 
(Vieira, 200#3). Na paisagem da Zona do Porto de Pelotas
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Anne Couquelin (2007) destaca que o termo “paisagem” está na verdade ausente 
do nosso vocabulário. Ela foi construída ao longo do tempo mais como o equiv-
alente da natureza do que o real, como uma prática pictórica, bem delimitada 
dentro do que se vê em perspectivas reproduzidas em quadros. Ao decorrer das 
transformações no espaço urbano, foram surgindo inquietudes de posições no 
mundo contemporâneo que quebram essa ilusão, onde os territórios se fundem e 
as fronteiras são quebradas. 

Patrimônio Industrial
A atividade  industrial é um grande fenômeno de transformação do território e da 
paisagem urbana, resultado de uma estreita relação entre sociedade e território 
e suas atividades em um certo período histórico. Neste contexto, as zonas por-
tuárias representam um cenário de grandes transformações das cidades indus-
trializadas.

O patrimônio das cidades industriais permite reconhecer as formas de produção 
presentes em determinados territórios e as suas transformações. Tanto as edi-
ficações quanto os equipamentos e ferramentas são testemunhos de como os 
cenários foram sendo modificados, em prol da otimização da produção. Mais além 
da arquitetura e dos objetos, os traçados urbanos, percursos e cotidianidades for-
mam uma composição de paisagens únicas, que acabam por ser ofuscadas na 
vida cotidiana das cidades.

Segundo a Carta de Nizhny Tagil, documento do TICCIH (The International Com-
mittee for the Conservation of the Industrial Heritage), de 2003, entende-se por 
patrimônio industrial aquilo que “compreende os vestígios da cultura industrial 
que possui valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico”. (incluir 
referência)

A valorização do patrimônio industrial no Brasil ainda está em andamento, apesar 
de esforços de reconhecimento dos sítios urbanos industrializados, que ainda são 

insuficientes para preservar o acervo existente no país. Um dos maiores desafios 
da gestão urbana é a degradação e abandono de certas zonas em cidades históri-
cas, principalmente em zonas portuárias e industrializadas, que possuem grande 
extensão de parcelas urbanas. 

A área de estudo de patrimônio industrial possui um caráter multidisciplinar e o 
debate sobre o tema teve início na década de 1950, na Inglaterra, como caráter 
de arqueologia industrial. Em 1963, Kenneth Hudson alargou mais o campo de es-
tudo e propôs o termo “arqueologia industrial (Kühl, 2010). Entretanto, o tema só 
ganhou reconhecimento a partir dos anos 1960, quando edifícios significativos da 
arquitetura industrial foram destruídos em Londres e em 1970, em Paris. O recon-
hecimento institucional deu-se através da criação do Comitê Internacional para 
Conservação do Patrimônio Industrial — TICCHI, durante o 3º Congresso Interna-
cional para a Conservação dos Monumentos Industriais em Estocolmo em 1978.

A Carta de Nizhny Tagil caracteriza a arqueologia industrial como um “método 
interdisciplinar” e define os campos de estudos da área como síntese de vários 
anos de estudo: 

“O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial 
que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou 
científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, 
fábricas, minas e locais de tratamento e de refinação, entrepostos e 
armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, 
meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim 
como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas 
com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação.” 
(TICCIH, 2003)

A área da arqueologia industrial abrande um trabalho de campo que constitui em 
catalogar e inventariar a os vestígios industriais e segundo Julian Sobrino (Sobrino 
Apud DEZEN-KEMPTER, 2007) é importante para:
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1. conhecer o patrimônio industrial a partir das ruínas materiais existentes; 2. val-
orizar seu estado atual geral de conservação e os usos atuais deste patrimônio; 
3. estudar em profundidade os elementos mais significativos; 4. declarar os casos 
mais significativos como Monumento Histórico-artístico e colocá-los sob proteção 
legal; 5. propor intervenções sejam elas de consolidação ou de reabilitação; 6. pro-
por ações concretas destinadas a dotar esses monumentos industriais de um uso, 
seja ele público ou privado, que permita sua conservação.

Segundo “Os Princípios de Dublin”, do ICOMOS–TICCIH para a Conservação de Sí-
tios, Estruturas, Áreas e Paisagens de Patrimônio Industrial (2011), o patrimônio in-
dustrial é extremadamente vulnerável e frequentemente encontra-se em risco por 
estar associado a questões negativas ambientais ou às suas grandes dimensões e 
complexidade; mas conservar e  prolongar o ciclo de vida dessas estruturas pode 
auxiliar no desenvolvimento sustentável, nos aspectos sociais, físicos e ambien-
tais, e como tal deveria ser reconhecida.

No Brasil, as investigações avançam, mas ainda necessitam de aprofundamento 
de conceitos, metodologia, princípios de preservação e esforços interdisciplinares 
de síntese que levem a um conhecimento mais amplo do próprio processo de 
industrialização, apesar dos inúmeros estudos monográficos sobre a área ou so-
bre determinadas tipologias, como cita Beatriz Kühl (2010). Também não tem sido 
absolutamente explorados estudos interdisciplinares que aprofundem a inserção 
desses bens no espaço ao longo do tempo e suas relações com a estruturação da 
cidade e sua articulação com aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos 
(Kühl, 2010, p. 27)

Considerações finais
A estagnação econômica e a desindustrialização da cidade é uma das característi-
cas  da persistência das tipologias industriais na paisagem da Zona do Porto da 
cidade de Pelotas.O uso dos galpões industriais remanescentes por diversas ativ-
idades além da industrial e portuária, principalmente pelo uso institucional pela 

UFPel,  além das diretrizes do Plano Diretor da cidade que caracteriza a zona como 
de preservação da paisagem cultural, também configuram como possíveis influen-
ciadores dessa resistência dos remanescentes. 

Esse intenso uso das edificações de tipologia industrial configura a paisagem além 
do ponto de vista estético, que pode enganar. Não se encontra tão ociosa ou em 
abandono quanto pode perceber. Algumas edificações estão sendo reabilitadas 
para uso institucional, entretanto algumas  que estão sendo utilizadas para outros 
usos nem sempre acabam por ser recuperadas, o que resulta em edificações de 
grande porte com aspecto de abandono na percepção da paisagem portuária de 
Pelotas.

Ainda persistem as que se encontram em abanando ou subutilizadas. Essas re-
forçam a percepção de abando da paisagem. Porém, mais do que o uso residen-
cial e das atividades que persistem até hoje na região, a apropriação do espaço 
público com atividades de feiras e culturais corroboram para a real paisagem exis-
tente na Zona do Porto de Pelotas. o espaço urbano da área possui uma  híbrido. 
com uma rotina viva, onde o patrimônio ocioso já é incorporado na vida cotidiana 
das pessoa, ou tem potencial para ser isso. Patrimônio esse que pode ser ocupado 
de diversas maneiras, onde na mesma edificação se encontra uma parte do ed-
ifício reabilitado destinado à uma livraria e outra parte em ruínas, sendo utilizado 
como espaço para intervenções artísticas. 
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RESUMO
Reconhecida por toda a região no que diz respeito a sua influência cultural, berço da 
dança de reis mais conhecida como Reisado, a cidade de Zabelê também traz consigo 
uma fortíssima carga histórica na formação de seu povo. Emergindo de lendas, 
mitos, fé e crendices populares, a edificação histórica, ou seja, a Igreja fez nascer uma 
cidade, tendo apenas 19 anos de emancipação política, carregando traços de uma 
arquitetura vernácula. Além do mais, toda a cidade a foi construída e edificada por 
seus habitantes, povoado que carrega consigo forte devoção pelo divino. O artigo se 
conclui após denotar a importância ao qual a pequena cidade de Zabelê pode dar a 
contribuição empacando com a cultura do seu estado, onde mesmo se mostrando 
nova como município, carrega em si uma grande carga cultural e histórica ao qual 
se deriva de seus antepassados, povo esse que a partir da luta e fé conseguiram 
impor seus valores e ter como resultado seu espaço a fim de construir suas moradias 
e depositarem seus bens culturais. Apresentando seus bens não materiais (fora 
o principal elemento edilício da cidade) o trabalho demostra quanto à cultura é 
importante para o estudo voltado às relações existentes em uma sociedade – assim 
surgindo o processo de análise das diversas vertentes culturais ainda existentes 
atualmente na cidade de Zabelê.

Palavras-chave: Identidade cultural, religião, cidade, patrimônio imaterial, 
arquitetura histórica.
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INTRODUÇÃO
Zabelê, cidade pertencente à região do cariri paraibano, circunvizinhada por 
Amparo, Camalaú, Congo, Monteiro, Prata, São Sebastião do Umbuzeiro, Santo 
André e Serra Branca, e município este reconhecido em toda a região no que diz 
respeito a sua influência cultural, berço da dança de Reis, mais conhecida como 
Reisado e de outros conjuntos de costumes sociais, no qual nomeia a cidade e 
se mostra destaque atrativo cultural para onde se é aceita popularmente. Zabelê 
traz consigo, grande carga histórica na formação e origem de seu povo e também 
no processo de surgimento da cidade, emergido de lendas, mitos, fé e crendices 
populares. A fé por sua vez se destaca, pelo fato de que a igreja foi e ainda conti-
nua sendo o ponto de partida ao processo de construção e desenvolvimento do 
que antes era um povoado. Hoje Zabelê tendo apenas cinquenta e nove anos de 
emancipação política, carrega consigo traços da arquitetura vernácula, aonde toda 
a sua urbe foi planejada e edificada por seus habitantes, que dão progressão com 
a forte devoção pelo divino e a sua padroeira.

 A antiga capela, onde hoje é nomeada Igreja Matriz do município, se faz protago-
nista como marco da área central de Zabelê, é o único bem de natureza material 
ao qual se apresenta especificado no trabalho, pelo simples fato que o mesmo é 
aplica valor a cidade; a igreja é cortada pela praça central onde é palco de visitas 
diárias da população e funciona como um espaço de lazer a comunidade; a praça 
se apresenta adornada com as estátuas que simbolizam rudimentos históricos re-
speitáveis da cidade: a ave zabelê e a imagem de Nossa Senhora Das Dores – a praça 
é contornada por duas vias principais (mãos opostas) que denotam a Rua Odilon 
Rodrigues Neves, rua que se faz palco das atividades festivas que ocorrem no 
decorrer do ano; assim a igreja se mostrará presente junto da abordagem dos bens 
imateriais, pelo simples fato de que ambos se mostram ligados pela sua história e 
em conjunto contribuem com o entendimento da cultura desse grupo social.   

OBJETIVO
O presente artigo tem por seu objetivo apresentar quão importante se faz o pro-
cesso de evolução dessa cidade, a partir da cultura na essência da população re-
ligiosa e folclórica, que no todo se destacam com movimentos e eventos ao qual 
surgem paralelamente junto à igreja, consequentemente proporcionando influên-
cias da cultura para a população zabelense. Os eventos culturais e sua relação 
para com os elementos arquitetônicos são responsáveis por agregar tais cos-
tumes para a população que no local habitam. 

No caso de Zabelê a Igreja de Nossa Senhora das Dores se mostra tão imponente 
por ser a origem da cultura catolicista do seu povo, aplicando as doutrinas da 
religião e propondo atrações que tornam a sua zona urbana um atrativo tanto 
para seus cidadãos, como para a população das cidades que se encontram entre 
os seus limites; outros eventos culturais se fazem presentes na localidade, even-
tos esses relacionados à cultura da população escravista que naquelas terras se 
fixaram depois de libertadas, como também demais manifestações presentes no 
folclore brasileiro. 

A festa da padroeira, evento voltado para adoração e festejo a imagem de Nossa 
Senhora das Dores, que ocorre no mês de outubro, é o evento encarregado para 
atração religiosa ao qual se faz com a celebração de missas especiais em alguns 
dias do mês, junto a trações musicais; a festa da padroeira se torna um grande 
atrativo que como consequência resulta no movimento populacional para a ci-
dade, atribuindo a ela seu reconhecimento e melhoria no mercado local. Demais 
episódios festivos de fazem como complemento do conjunto de atrativos, como 
a Corrida de Jegue, e o Festival de Reisado, o Festejo Junino e a técnica de costura 
feita por artesãs, chamada de renascença, são a essência para a construção da 
identidade cultural encravada nas raízes desse município. 

A busca pela salvaguarda dos bens imateriais é o objetivo secundário deste tra-
balho, a fim de consolidar e impor evidencia para os patrimônios a qual já foram 
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referidos. O artigo é moldado e desenvolvido perante ações ao qual tendem a im-
por-se no ensaio de alcançar tais objetivos, logo parte na produção de mapas de 
situação de bens materiais e imateriais, junto à cuidadosa listagem e abordagem 
teórica quanto aos eventos culturais presentes na cidade, a fim de transparecer 
os valores simbólicos dos bens, impondo à população a ideia de preservação dos 
mesmos.

METODOLOGIA
De início, o processo de pesquisa de deu após o entendimento e diferen-
ciação dos conceitos “lugar, espaço e tempo” onde, alcançando o entendi-
mento desses conceitos, é que se foi possível o desenvolvimento e aplicação 
de métodos de analise espacial do território urbano em estudo (onde serão 
posteriormente abordados e enaltecidos ainda nesse tópico), assim facilitan-
do na obtenção e otimização dos dados sobre o processo evolutivo da cidade 
relacionando sempre aos fatores culturais vinculados aos bens imateriais. 

O conceito lugar e espaço possuem em seus significados grande relação, aonde 
de fato se diz respeito ao território, e se diferenciam quando se tem relação com 
a como e quem o ocupa, onde:

“Segundo as definições e as origens das duas palavras, entende-se como 
relação entre os dois conceitos que o lugar é o espaço ocupado, ou 
seja, habitado, uma vez que uma de suas definições sugere sentido de 
povoado, região e país. O termo habitado, de habitar, neste contexto, 
acrescenta à idéia de espaço um novo elemento, o homem. O espaço 
ganha significado e valor em razão da simples presença do homem, 
seja para acomodá-lo fisicamente, como o seu lar, seja para servir como 
palco para as suas atividades.” (ALVES, 2007)

Assim, um espaço já ocupado, é agora palco de vários acontecimentos, é nele que 
é aplicado todas as ações realizadas pelas as atividades humanas resultando con-

sequentemente em um polo gerador de diferentes comportamentos e culturas, 
assim confirmado segundo Alves (2007):

“O arquiteto Norberg-Schulz busca na filosofia grega uma reflexão 
sobre o conceito de lugar. Para os gregos cada lugar era regido por um 
deus, genius loci (25), ou o espírito do lugar. Os homens, a princípio, 
não conceberam os deuses como divindades zeladoras de toda a raça 
humana; pelo contrário, acreditavam que cada divindade pertencesse 
a um determinado povo e localidade. Nas religiões que vinculam o 
povo firmemente ao lugar, as divindades parecem ter em comum as 
características do lugar, conferindo a sua personalidade a este. Não têm 
poderes além dos arredores de seu domicílio particular; recompensam e 
protegem o seu próprio povo, mas fazem mal aos estrangeiros (26).”

No caso de Zabelê, antes das análises do espaço urbano, foi de fato essencial 
o entendimento fundamentado dos conceitos para a concretização da ideia de 
que a cidade possui grande valor cultural, e que todos os elementos construídos 
existentes hoje neste município, seja ele material ou imaterial, são resquícios de 
memória da população que por sua vez ainda é fortemente residente. 

Em segunda estância, foi de suma importância o uso do método de análise do 
espaço urbano aplicado por Kevin Lynch em seu livro A Imagem da Cidade, onde 
o mesmo e destaca alguns elementos estruturadores da paisagem urbana; camin-
hos, limites, pontos nodais e marcos, assim o mesmo classifica as vias:

“... são canais de circulação ao longo dos quais o observador se 
locomove de modo habitual, ocasional ou potencial. Podem ser ruas, 
alamedas, linhas de trânsito, canais, ferrovias. Para muitas pessoas, 
são estes elementos predominantes em sua imagem. As características 
especiais de cada rua são importantes para a identificação de cada via.” 
(Lynch, 2007, p.58)

A análise deste elemento auxiliou na percepção ao quais as vias existentes na 
cidade são utilizadas, com múltipla função, elas abrem espaço para transição dos 
automóveis, porém em especial as vias são palco dos principais eventos culturais 
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que são realizados na cidade. Diferente das vias, os limites se mostram como pos-
tos de descontinuidade, onde: 

“... são elementos lineares não usados ou entendidos como vias pelos 
habitantes. São fronteiras que dividem a cidade ou determinado espaço 
urbano em duas ou mais partes, quebras de continuidade entre cotas de 
nível ou padrões. São exemplos praias, margens de rios, lagos, ferrovias, 
construções, muros e paredes. São barreiras que podem manter uma 
região isolada das outras.” (Lynch, 2007, p.58)

Essas “barreiras”, que funcionam nos âmbitos visuais como no físico, estando em 
meio ao espaço urbano, pouco se faz presente em Zabelê, pelo simples fato da 
malha urbana se mostrar ainda em evolução. Porém especificamente podemos 
notar que existe uma delimitação na Rua Frei Mauro, aonde notamos um conjun-
to de edificações que se mostra frente à igreja, se comportando como uma des-
continuidade dos canteiros centrais que historicamente estão presentes na região 
central do município, e é nessa mesma região. Esses canteiros se mostram como 
meio de recepção para visitantes e para os moradores, onde atende a função de 
espaço livre que possibilita o contato social da população, proporcionando mo-
mentos de descontração e lazer, logo se faz como ponto estratégico do convívio 
cotidiano dos habitantes locais.

A igreja matriz de Zabelê é o grande marco da cidade, onde as suas duas torres 
excedem os limites do gabarito existente nas edificações residenciais e comerciais 
da cidade, a mesma também se faz destaque por possuir características relacio-
nadas a seus adornos e cores diferentes dos prédios ao redor. Segundo Lynch, 
2007, p.58:

“...são outro tipo de referência, mas, nesse caso considerados exteriores 
ao observador. Em geral, caracterizados por um objeto físico definido 
de maneira muito simples: edifício, sinal, loja ou montanha. Seu 
uso implica a escolha de um elemento a partir de um conjunto de 
possibilidades. Alguns pontos marcantes são implantados para serem 
vistos de muitos ângulos e distâncias distintos, ou para comporem 

uma imagem estando acima de elementos menores ou usados como 
referências radiais.”

Assim a igreja católica se faz protagonista tanto no dia a dia da cidade, por consistir 
em um elemento físico, com valor patrimonial para a população, como também 
sendo um berço de fé de suma importância, que se torna uma  fonte de respeito 
que mantem a cultura religiosa sempre viva.  

A listagem e compreensão dos elementos estruturadores citados acima são apre-
sentadas sempre paralelas as suas respectivas funções, os mesmos refletem 
sempre o comportamento da população, resultante dos jeitos e modos ainda 
existentes, onde todos se tornam palco de eventos e atividades culturais que é 
perpetuado por gerações, logo se buscou uma árdua coleta de argumentos vol-
tados aos Patrimônios Imateriais, sendo  de grande importância o embasamento 
teórico dessa área, buscando aos conceitos explicados na Constituição Federal de 
1988, especificamente em seus artigos 215 e 216, que classifica e estende o con-
hecimento de patrimônio cultural, mostrando que ele vai além da materialidade e 
enaltece o valor das “coisas” imateriais, onde no artigo 215 mostra 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.   
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional.  
 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.  
 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração 
das ações do poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005) I defesa e valorização do patrimônio 
cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 
2005) II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) III formação de pessoal 
qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 
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(Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) IV democratização 
do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
48, de 2005) V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005).” (BRASIL, 2005, p.1)

Assim mostra que o Estado se torna responsável pelo incentivo e guarda desses 
bens, já o artigo 216 aponta os bens que se enquadram para essa tipologia, logo; 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão;  
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico” (BRASIL, 2001, p.1)

A Carta de Fortaleza de 1997, carta essa resultante do Seminário “Patrimônio Ima-
terial: Estratégias e Forma de Proteção” aonde se realizaram com o objetivo de res-
saltar todos os meios de proteção e abordagem especifica para com esse tipo de 
bem, aplicando regras e leis que destacam esse tipo de patrimônio tão importante 
e valoroso quanto o Patrimônio Material. Assim seu uso se fez como complemento 
por especificar os órgãos estaduais responsáveis pela proteção dos bens culturais 
no Brasil. 

Toda a metodologia assim abordada por fim teve a principal função de otimizar os 
processos de análise e entendimento dos elementos físicos presente na cidade, 
onde a partir dele foi capaz de relacionar as funções junto aos eventos culturais 
realizados em Zabelê.

PATRIMÔNIOS MATERIAIS E ELEMENTOS DA CIDADE 
COMO PALCO PARA OS PATRIMÔNIOS CULTURAIS 
IMATERIAIS
Como já citado no principio deste artigo, a cidade parte sua malha urbana a partir 
da implantação da igreja matriz, onde ela se mostra centralizada  e possibilita as-
sim o acesso dos devotos e se faz um marco atrativo para essa área da cidade. A 
evolução do traçado urbano. A rua é como um elemento claramente identificado, 
na qual vários espaços de uma cidade e tende a acompanhar o traçado planejado. 
Na cidade de Zabelê em frente à igreja encontra-se a praça, que divide duas ruas 
paralelas e retas, assim podemos já elencar que sua malha de desenvolvimento é 
baseada e relacionada com as já edificadas no período colonial.

Como um local intencional de encontro, a praça é um elemento de permanência e 
acontecimentos, que contribuinte no socialismo gera manifestações de vida urba-
na das mais diversas formas, que este marco como uma grande importância para 
o perfeito funcionamento do bairro ou centro local. Com base nas análises real-
izadas, este presente estudo foi desenvolvido analisando a rua, o traçado urbano, 
os quarteirões, onde as mesmas se classificam como geradores de diversidade e 
interações (JACOBS, 2001, p.35).

Deparamos em Zabelê com uma via principal retilínea, cortando toda a cidade em 
frente à igreja central no sentido longitudinal, e fazendo o cruzamento com ela en-
contramos outra rua que corta toda a cidade transversalmente. Por fim teremos 
acessos que irão interligar a via transversal, contribuindo com quadras curtas, os 
acessos irão gerar interação entre as vias longitudinais.
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Imagem 01: Vias principais e secundárias

 Fonte: Google Earth, com edição pessoal

Essa centralização do monumento, definição segundo LAMAS, 2015, não só ex-
pande a cidade de forma mais dispersa, mas também contribui para o comercio e 
interação local, devido toda a cidade se voltar para a Rua Odilon Rodrigues Neves. 
Tal fator gera consequências, como; casa voltada para a rua, portas e janelas que 
integram as pessoas dentro e fora da residência, nota-se que a rua principal é 
única com duplicação, mesmo com seu pequeno crescimento ainda matem a pri-
orização do centro com vias e acessos. Outra percepção foi a contribuição gerada 
pela a Rua João Francisco Alves, segundo imagens de satélite, no ano de 2011 
as residências ali encontradas eram poucas, e passando-se 2 anos temos con-
struções novas naquela região.

Com base em Rietveld (1999), encontramos uma semelhança existente entre a 
igreja de Zabelê e a construção holandesa de Binnenhof em Den Haag, a grande 
sala “grote zaal” ou “ridderzaal” aonde era a visualização do poder do rei romano 
dos Países Baixos (Holanda), sua fundação ocorre entre os anos de 1280 até 1580”. 

Segundo KUYPER (1981), ela apresentando a torre como um símbolo do céu e 
da terra, da igreja e do estado. As duas torres indicam que o prédio se encon-
trava nas terras do imperador, e não na do papa. O óculo faz parte do trono do 
rei, uma referência a roda da fortuna. Já as cinco rodas pequena são um resumo 
das arcadas do palácio do real. Os três círculos localizados na parte superior, são 
chamados de sphaerae ou globos de mundo, outros símbolos antigos do poder 
do rei. Nos livros, artigos e pesquisas não elenca o motivo da cópia deste prédio 
holandês no interior da Paraíba.  Após a construção e a missa de inauguração da 
Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores da cidade de Zabelê, novas culturas e 
formas de festejo religiosos foi incluído na sociedade, como pastoril e dança de 
reis. (LIMA, 2012).

Conforme MONTEZUMA, (2002), alguns estudos e comparações foram feitas, apri-
morando características e traços deste monumento em relação a períodos neo-
clássico da arquitetura no Brasil. Então encontramos elementos como frontispício 
ressaltado, formas triangulares no frontão, platibandas, padieira decorada, e o 
uso frequente de vidro e ferro, escada elevando a edificação da rua gerando uma 
hierarquia de poder. As imagens referentes a igreja de Zabelê terão um intervalo 
de tempo de 1 ano, sendo uma retirada em 2015 e outra em 2016.
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No que diz respeito a Patrimônio Imaterial, Zabelê se destaca por ter vários destes 
relacionados tanto com a igreja como também com os demais elementos exis-
tentes na cidade, mitos e lendas também são contados a respeito de histórias pas-
sadas que marcam a época de evolução deste município. Com o crescimento da 
população, muitas histórias, lendas, culturas e tradições surgiram, se enraizando e 
fazendo com que toda geração posterior perpetuassem ao longo do tempo.  Para 
Lima (2012), Zabelê ficou conhecida como Sitio Serra do Fogo, pelo fato da serra 
pegar fogo algumas vezes no decorrer dos anos. A serra tem um formato de uma 
pirâmide, em função ao seu acidente geográfico.

“Com suas laterais bem norte, e sul sendo bem estendidas, formando 
um alinhamento bem definido de ambos os lados. Quando é período 
de lua cheia, como Zabelê fica para o lado poente, em relação a serra. 
Na noite escura, forma uma pirâmide de fogo em torno do seu topo. 
A lenda surgiu porque, como é um fenômeno raro de acontecer, a lua 
sai em alguns anos justamente alinhado ao topo da serra, formando a 
ilusão de fogo.” (LIMA, 2012, pag. 146).

Como mito popular, vem sendo contado até os dias de hoje, o ocorrido em mea-
dos dos anos 1855, que segundo RIETVELD, 1999, isto acontece quando atraves-
sando as fronteiras do Pernambuco e chagando a Paraíba, a primeira cólera deix-
ando muitos mortos em Zabelê. Não encontramos fatos que indicam se a cidade 
já tinha um cemitério local, porém, há relatos populares de que o povo saia para 
enterrar seus familiares e conhecidos, no cemitério de Santa Clara. Existe uma 
história que é repassada de geração em geração:

“Não dava tempo para esperar atendimento médico, e ao menor 
sinal de falecimentos, as pessoas eram enterradas. Inclusive, conta-se 
que certo dia, em meio a uma forte chuva, populares não concluiu o 
sepultamento de mais uma vítima de cólera e deixaram a sepultura 
aberta com o corpo, que após ser molhado pela chuva restabeleceu-se 
e levantou-se de sua sepultura, pois ainda não tinha morrido de fato.” 
(LIMA, 2012, pag. 148).”

Os eventos religiosos, estes ligados com a igreja católica, que são realizadas até 
hoje, são levadas a sério e possuem grande valor cultural. As “festas da igreja” 
são planejadas a partir de um tema base geralmente vinculadas aos padroeiros, e 
sempre com atrações que se fazem a gosto da população que a ela frequentam, 
onde: 

“Nesse sentido, as festas revelam  a essência fundante de respeito à fé 
e à fraternidade comunal, que alimentam as manifestações religiosas 
e perpetuam as tradições que constituem um verdadeiro patrimônio 
cultural. Assim se configuram as festas brasileiras desde os primeiros 
séculos de colonização. O espaço de sociabilidade, para a maior parte 
da população, se realizava fora do âmbito domiciliar, uma vez que os 
grandes momentos de interação social eram as festas religiosas. As 
práticas católicas eram marcadas por efusivas manifestações de fé 
visíveis nas missas com corais, nas procissões  − caminho do devoto à 
Casa do Pai  − repletas de alegorias e nas festas com músicas, danças, 
comidas, bebidas e fogos de artifício.” (JURKEVICS, 2005, p.75)

Imagem 03: Cartaz da Festa da  Padroeira Nossa Senhora das Dores

Fonte: Blog do Didi
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Imagem 04: Cartaz da Festa da Corrida dos Jegues

Fonte: Portal TV do Cariri

A Festa de Nossa Senhora das Dores acontece sempre no mês de Outubro - e é um 
dos eventos realizados pela paróquia da igreja matriz da cidade. O evento é des-
taque pelo seu conjunto de atrações, assim atrai grande quantidade de pessoas, 
seja elas da própria cidade, como das cidades vizinhas, contribuindo assim na 
propagação da imagem cultural que surge como resultado da festa. A Corrida de 
Jegue é também parte da cultura da cidade de Zabelê, onde é realizada no mês de 
Abril e assim como o próprio nome já diz, a corrida jegue não é realizada somente 

com a corrida dos animais, mas também junto de atrações musicais que também 
se torna um novo momento de atração de pessoas. Esses eventos como já citado 
levam em si suas características e possuem relação simbólica junto a imagem da 
cidade, onde melhor se explica:

“Por trás dessas afirmações correntes, podemos identificar dois 
níveis de discursos: um primeiro que revela a ligação da festa com a 
“autenticidade” e, em um outro nível, a sua associação ao universo 
simbólico representado pelo território do “interior”. Ambas comunicam-
se através do “antigamente”, tempo de passado difuso mas constitutivo 
de uma memória construída no desenraizamento e na saudade 
daqueles que o deixaram um dia. O “interior” representa esse algures 
que “ficou pra trás”; ele territorializa (na festa, antes e também depois 
dela) uma experiência ambivalente, pois é simultaneamente um lugar/ 
tempo/ lembrança que se pretende superar, mas no qual permanecem 
laços de família, amizades ou recordações que fundamentam o presente 
na nova vidado migrante. Segundo a experiência migratória, esse lugar 
será mais ou menos rejeitado ou querido, rememorado ou idealizado, 
mas ele permanecerá o território “por excelência” da festa.” (CHIANCA, 
2005)

CONCLUSÃO
O artigo se conclui após denotar a importância ao qual a pequena cidade de Za-
belê pode dar a contribuição empacando com a cultura do seu estado, onde mes-
mo se mostrando nova como município, carrega em si uma grande carga cultural 
e histórica ao qual se deriva de seus antepassados, povo esse que a partir da luta 
e fé conseguiram impor seus valores e ter como resultado seu espaço a fim de 
construir suas moradias e depositarem seus bens culturais. Apresentando seus 
bens não materiais (fora o principal elemento edilício da cidade) o trabalho dem-
ostra quanto à cultura é importante para o estudo voltado às relações existentes 
em uma sociedade – assim surgindo o processo de análise das diversas vertentes 
culturais ainda existentes atualmente na cidade de Zabelê, sendo possível com-
preender de fato os costumes sociais e a forma ao qual o material e imaterial tem 
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forte relacionamento e podendo assim gerar forte colaboração no ato de com-
preender a identidade local desta cidade. E por fim a contribuição que pode ser 
gerada por esse conjunto de abordagens teóricas presentes no artigo (citadas e 
apontadas anteriormente) - estão voltadas a cada item cultural importante para 
esta cidade, é a aplicação e orientação no qual reforçar a ideia preservacionis-
ta voltada ao patrimônio imaterial, partindo também do elemento material exis-
tente, no qual este se mostra como um marco da cidade, no caso a Igreja Matriz 
de Zabelê, aonde desde que a própria se mantenha em seu melhor estado de 
conservação, e atendendo as suas funções ao qual fora dada após sua construção, 
será de fato, um meio seguro para a perpetuação e propagação da cultura dos za-
belenses, elevando as futuras gerações os seus valores, que já foram construídos 
desde o inicio da cidade e assim elevar ainda mais seu patamar cultural mediante 
as demais cidades que se mostram como símbolo histórico de inestimável valor 
para a sociedade.   
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RESUMO
Belo Horizonte foi fundada dois anos após a invenção do cinema. Ao longo de sua 
história, a cidade vem desempenhando um importante papel na área de produção, 
guarda e preservação de acervo fílmico. Neste contexto, gestores públicos criam, 
em 1995, o Centro de Referência Audiovisual - CRAV. A instituição tem como objetivo 
preservar e disponibilizar acervos fílmicos bem como incentivar a produção 
audiovisual e cinematográfica da sociedade local, regional e também nacional. 
Atualmente, é conhecido como Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte 
e ocupa um casarão tombado na região central, correspondendo a um rico e 
democrático corredor cultural para a cidade. Posteriormente, pretende-se construir 
um prédio anexo nos terrenos aos fundos do imóvel. O anexo, o casarão e o entorno 
irão compor o conceito básico que integrará a coexistência do passado histórico com 
a modernidade tecnológica, proposta pelas novas mídias. O projeto arquitetônico 
do prédio anexo iniciou-se em uma pesquisa acadêmica, necessitando intervir o 
mínimo no imóvel tombado. Foi adquirindo qualidade, corpo e conteúdo alcançando 
um expressivo nível de excelência (ver apêndice - no final desta publicação), com 
reconhecimento internacional. Possui vários conceitos e particularidades, devido 
à localização e os aspectos arquitetônicos, construtivos, estéticos e sustentáveis do 
empreendimento.

Palavras-chave: Prédio; anexo; MIS; BH 
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O EDIFÍCIO ANEXO AO CASARÃO TOMBADO DO                                                
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE BELO HORIZONTE                                              
MIS / BH

1) ANÁLISE DO CONTEXTO AUDIOVISUAL*: 
Belo Horizonte foi inaugurada em 1897, dois anos após a invenção do cinema. Ao 
longo de sua história vem desempenhando um papel importante na área de pro-
dução, guarda e preservação de acervo fílmico, uma vez que serviu de cenário aos 
diversos movimentos audiovisuais que contaram com as inovações de suportes 
tecnológicos, para o registro documental e ficcional da cidade. 

A escassez de investimentos, a desvalorização da indústria cinematográfica nacio-
nal e a excessiva importação do audiovisual nas últimas décadas, tem despertado 
as diferentes esferas do governo a estimular o desenvolvimento da indústria au-
diovisual nacional. 

A capital mineira foi palco de inúmeros longas-metragens que vem alterando a 
rotina de endereços tradicionais como, a Praça da Liberdade, o Parque Municipal, 
o Viaduto da Lagoinha, prédios públicos e ruas de bairros como Lourdes, Santa 
Tereza, Cidade Jardim, Santa Efigênia e Nova Suíça. Estes diversos cenários exis-
tentes em Belo Horizonte, além de uma série de outros fatores, têm sido atrativos 
para a produção cinematográfica na cidade. 

2) O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM – MIS/ BH:

2.1) Introdução: 
Dentro deste contexto, agentes e gestores públicos, por intermédio de várias ini-
ciativas do governo cria, em 1995, o Centro de Referência Audiovisual – CRAV. A in-
stituição tem como objetivo preservar e disponibilizar acervos fílmicos, bem como 

incentivar a produção audiovisual e cinematográfica local, além de desenvolver 
políticas descentralizadas de formação de recursos humanos e de novos públicos. 

Nos últimos anos, o órgão municipal vem desenvolvendo um intenso trabalho 
voltado para incentivar a doação, aquisição e produção de imagens em movimen-
to, resultando num dos mais importantes acervos do Estado. São imagens em 
variados suportes, retratando o desenvolvimento da cidade, sua história e a con-
strução de sua identidade.  

Essa iniciativa foi o primeiro passo dado para a implantação do Museu da Imagem 
e do Som – Museu da Imagem e Som da capital mineira – MIS / BH, a ser visto 
posteriormente.

3) A FASE ATUAL**:

3.1) O Casarão Tombado:
O CRAV é conhecido atualmente pela capital mineira como Museu da Imagem e 
Som – MIS / BH e ocupa um casarão tombado, situado na Avenida Álvares Cabral, 
centro da cidade. A edificação compõe o conceito básico que integra a coexistên-
cia do passado com a modernidade tecnológica, proposta pelas novas mídias. 

A edificação, de 1927, foi projetada pelo arquiteto mineiro Luis Signoreli, um dos 
fundadores da Escola de Arquitetura da UFMG e o seu primeiro diretor. O imóvel 
é um belo exemplar da arquitetura residencial que se fazia na década de 20 em 
Belo Horizonte.

3.2) O entorno:
O casarão encontra-se na Avenida Álvares Cabral, parte do conjunto tombado 
pelo Patrimônio Histórico e Urbano de Belo Horizonte. Neste contexto, a sede da 
Mediateca integra ao traçado da cidade, compondo um importante corredor cul-
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tural. Num raio de circunferência de 2 Km estão concentrados: bibliotecas, centros 
culturais, museus, teatros, mercado central, palácio das artes, parque municipal 
e outros relevantes patrimônios culturais. Representa uma oportunidade ímpar 
para a revitalização de todo um conjunto urbano tombado da cidade.

A ocupação do MIS / BH por uma edificação da década de 20 tem como principal 
objetivo preservar esse patrimônio. E também aproximar e intercalar diferentes 
linguagens interagindo-se com os demais centros de referências, históricos e cul-
turais existentes nas imediações, além de construir uma rica e democrática fruição 
cultural para a cidade.

A edificação reformada pela prefeitura assegura o pleno funcionamento do es-
paço como Museu de Imagem e do Som de Belo Horizonte. É previsto um momen-
to posterior de notável importância para atuação do órgão na cidade.

A PRÓXIMA FASE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 
MIS / BH:

4.1) O Edifício Anexo:
Será construído, posteriormente, no espaço dos fundos do terreno, um edifício 
anexo ao casarão tombado. 

Após a conclusão da obra, serão transferidas para o anexo, todas as instalações 
presentes no casarão na fase anterior. Além disto, sediará salas para cursos e 
profissionalização, biblioteca, café/bar, loja especializada, pátio para exposições e 
uma sala de projeção para filmes. E, principalmente, salas de reserva técnica que 
vão armazenar todo acervo da instituição, as quais serão climatizadas e precisarão 
de um tratamento arquitetônico especial. 

A construção do anexo serve tanto para aumentar a área de trabalho do MIS / 
BH, quanto para solucionar o problema de guarda de acervo, que tende a crescer 

enormemente nos próximos anos. Com a inauguração e ocupação do anexo, o 
casarão será efetivamente utilizado, sendo preservado como um museu destina-
do ao público e à realização de eventos.

4.2) O Projeto Arquitetônico:
Nos primeiros traços do projeto para o prédio anexo, enfatizaram-se três elemen-
tos fundamentais para a implantação do empreendimento: o entorno, o casarão 
tombado e o prédio anexo. Estes se relacionam entre si, formando um todo: o 
Museu da Imagem e Som de Belo Horizonte – MIS BH.

Analisando os elementos supracitados, há detalhes que esclarecem ainda mais o 
processo de elaboração do projeto, abaixo relacionados: 

- Funcionalidade dos novos espaços criados, visando às necessidades da institu-
ição;

- Ocupação de todo o casarão, evitando deixar espaços ociosos (tanto no porão 
como no pavimento térreo) na edificação, como sendo o Museu da Imagem e do 
Som de Belo Horizonte;

- Interferência mínima no imóvel tombado durante a construção do anexo como 
também no funcionamento diário da instituição; 

- Neutralidade, simplicidade e equilíbrio da imagem gerada pelo anexo na pais-
agem urbana em relação ao casarão;

- Inserção do empreendimento no contexto imediato e proximidades, como área 
de grande valor histórico, cultural e arquitetônico para a cidade de Belo Horizonte.
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Figura 01 - Vista da fachada frontal – o casarão tombado e do prédio anexo.

Fonte: Igor, 2005, Plano Diretor – CRAV

Sendo um projeto complexo, onde há intensa demanda tanto pública – envolve 
diversos tipos, raças, etnias, classes e níveis sociais; como da própria instituição 
foi necessário elaborar todos os modos possíveis para um melhor resultado final.

Em si tratando de um empreendimento público no centro da cidade, a qual abriga 
um volume expressivo de pessoas, procurou-se criar um fácil acesso do público 
ao prédio anexo (e também ao casarão), sem as constrangedoras barreiras ar-
quitetônicas que sempre excluem uma considerável parcela da população.

No 1º pavimento do anexo (nível do porão do casarão), o acesso público é feito 
pelo ponto mais baixo do terreno em relação à rua. Assim, este acesso forma uma 
extensão, um prolongamento do passeio público, criando-se uma unidade visual 
entre ambos.

Esta continuidade do passeio permite o acesso ao anexo e também ao casarão 
por meio da passagem exclusiva que une ambas as edificações ao lado da área 
descoberta do bar/café, obedecendo às normas do “desenho universal”. (Figura 3)

A acessibilidade é uma questão puramente cultural, a qual é de responsabilidade 
dos construtores, engenheiros, arquitetos e do governo municipal não torná-la 
excludente. Não é apenas no âmbito federal e estadual, mas principalmente na es-
fera municipal que o direito ao acesso universal deve ser implantado, levando-se 
em conta a fiscalização de obras e reformas, a contratação de projetos, dentre 
outros.

É essencial o acesso universal às edificações cujo valor histórico, cultural e ar-
quitetônico merecem destaque. Dentro deste contexto, o MIS / BH é uma referên-
cia em termos de sociabilidade em Belo Horizonte (Figura 02).

Figura 02 – Acesso universal da entrada de pedestres – unidade visual entre o passeio público.

Fonte: Igor, 2005, Plano Diretor – CRAV

Ainda no pavimento térreo, é feito o acesso de veículos ao estacionamento sub-
terrâneo, de extrema necessidade na região. A entrada de funcionários é feita do 
lado oposto à entrada principal, pela parte mais alta do terreno em relação ao 
nível da rua. Esta entrada dá acesso à área de serviços da instituição (bem como a 
área de carga e descarga do museu, a de coleta de lixo, como também do café bar, 
atendendo ambas as construções).  
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Entrando pela parte pública está o foyer principal, que se separa da sala de exi-
bição por meio da circulação vertical (escadas e elevadores) e dos sanitários. Logo 
em frente encontra-se a área para exposições temporárias a qual pode ser visto 
do foyer de entrada como também do alpendre do casarão (Figura 03). A sala de 
exibição, inicialmente para 100 pessoas, tem acesso direto pela entrada de público 
como também pela de funcionários. Da saída de emergência, entra-se na área de 
exposições temporárias. O duplo pé direito do foyer de entrada com fachada de 
vidro é para preservar a visada do entorno para quem está na varanda do casarão 
e na sacada do anexo. Ainda no térreo do anexo, há o setor de serviços atrás do 
auditório.

No segundo pavimento do anexo (nível térreo do casarão), tem-se o café bar, tam-
bém todo revestido com vidro (com o mesmo objetivo de manter a visibilidade do 
entorno), o qual prolonga-se numa área descoberta, até a varanda posterior da 
casa tombada. (Figura 03)

Deste prolongamento entra-se no museu físico, que ocupa algumas salas do casa-
rão. Ao lado desta área descoberta, há a passagem que dá acesso exclusivo do 
anexo ao casarão ó casarão ao anexo, sendo separada do café por meio de mux-
arabis (Figura 03).

Figura 03 - Vista da área descoberta do café bar. O executivo saindo do anexo para o casarão pelo 

acesso exclusivo sem passar por dentro do café bar.

Fonte: Igor, 2005, Plano Diretor – CRAV

A única intervenção no casarão foi transformar a janela lateral da casa em uma 
porta de acesso ao anexo, bastando para isto apenas tirar o peitoril da janela. 
Preservou-se assim, as características arquitetônicas da fachada posterior, a qual 
pode ser vista do hall de escadas do anexo. No mesmo eixo desta entrada para o 
casarão acessa o alpendre referido anteriormente.

No terceiro pavimento está a biblioteca especializada, a sala de bancos de dados 
para consulta do acervo da instituição e a área de cursos e profissionalização. Esta 
última pode ser destinada tanto para o aperfeiçoamento dos técnicos do MIS / BH, 
como também para a formação de novos profissionais do audiovisual.        

No quarto pavimento encontra-se toda a parte administrativa do museu. Há ain-
da uma sala para cada uma das coordenações de Acervo, Produção Técnica e de 
Projetos e Pesquisa. 

No 3º e 4º pavimentos há aberturas circulares para o exterior, em virtude do con-
forto ambiental exigido, com paredes revestidas internamente em painéis de ges-
so acartonado e externamente em placas cimentícias. Estes materiais de revesti-
mento são para oferecer um conforto termo-acústico adequados às atividades ali 
desenvolvidas.  

Do quinto ao sétimo pavimento encontram-se as áreas de acesso restrito que, 
por se tratar de questão técnicas, é permitido somente profissional treinado e 
capacitado para as atividades realizadas. Nestes pavimentos é onde funcionará 
o laboratório audiovisual, a estação de trabalho, além do espaço destinado ao 
condicionamento do todo acervo físico.

Nestes pavimentos, não há aberturas para o exterior, em virtude das condições 
técnicas de trabalho exigidas, que devem receber condições especiais de clima-
tização. Do mesmo modo, através dos revestimentos externo e interno utilizados 
(painéis de placa cimentícia e de gesso acartonado, respectivamente) e por meio 
da climatização especial, consegue-se as condições mínimas para a preservação e 
recuperação do acervo fílmico.
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Visando à total ocupação do casarão, reservou-se alguns cômodos do térreo do 
imóvel para relações extra-muros: um às reuniões externas e outro destina-se a 
Associação Amigos do MIS / BH. Todas as demais salas destinam-se às exposições 
permanentes (museu físico) da Mediateca.

4.3) A Estrutura Metálica do Anexo:
Com o objetivo de não comprometer o imóvel tombado, o sistema industrializado 
(estrutura metálica com revestimento em painéis pré-fabricados) é o mais ade-
quado para o edifício anexo. E para não impedir as atividades da instituição no 
casarão, este sistema torna a obra bem mais ágil, rápida e limpa. 

Proporciona, ainda, maior limpeza, maior racionalização e redução do canteiro de 
obras, por ter um acesso não muito fácil à via pública. A leveza da estrutura metáli-
ca (e dos painéis de revestimento) permite ainda fundações mais baratas, menor 
secção dos pilares e menor altura das vigas.

Partindo do conceito básico da instituição (um passado histórico com uma atu-
alidade tecnológica), o uso da estrutura metálica interna aparente serve como 
referência da modernidade em relação ao casarão do início do século XX, construí-
do em alvenaria de tijolo maciço. Esta estrutura metálica poderia ser externa apa-
rente. Porém, neste caso, o prédio daria maior destaque na paisagem em relação 
ao casarão, o que não atenderia o 4º subitem descrito no projeto arquitetônico 
citado anteriormente. Daí surgiu a idéia da fachada em pele, lisa, a ser discutida 
posteriormente. (Figura 04)

4.4) A Sócio-Sustentabilidade do MIS/ BH:
Considera-se uma sociedade sustentável única e exclusivamente quando seu 
desenvolvimento for nela gerado e por ela assumido. É um processo de dentro 
para fora, não de fora para dentro, como uma cópia ineficaz e deformante do 
modelo ora em voga, predador dos valores humanos mais preciosos.

O significado de sustentabilidade está na própria comunidade, e não somente do 
governo que paternalmente o outorga. A Constituição Federal de 1988 cita que 
todo poder emana do povo. Esta afirmação para ser legitima (e não apenas legal), 
necessita ser exercida com ele e para ele, não somente em nome dele. O social 
sustentável é construído pelos precursores da proposta do ato, da iniciativa (em 
contrapartida).

A completa execução do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, dentro 
dos princípios da ética, transparência e publicidade na gestão pública, se insere 
dentro deste conceito: a auto-sustentabilidade está nas parcerias do poder pú-
blico, com a sociedade civil e acadêmica das inúmeras instituições de ensino da 
região central de BH. Desde o ensino infantil ao superior – por meio de visitas 
orientadas dos alunos pelos professores; bem como da seleção de recursos hu-
manos para composição do corpo técnico e administrativo de atuação do MIS / 
BH. 

É de responsabilidade dos cidadãos não mais reivindicar pelos serviços públicos, 
mas sim participar ativamente na tomada de decisões do Estado através do pleno 
exercício dos seus direitos e deveres para com a sociedade, estes estabelecidos 
pela democracia.

O empreendedorismo sócio ambiental aparece como o alvo de um novo propósi-
to de desenvolvimento social, fundamentado nas inestimáveis riquezas da cidada-
nia. Isto deve acontecer através da vontade da sociedade. Esta é o alicerce do novo 
modelo de ativação, em parceria com o poder público, o principal responsável 
pelos planos diretores das atitudes empreendedoras.     

Desse empreendedorismo genuinamente social irão surgir novas respostas para o 
caos social, novas propostas para inserção social, de iniciativas sociais e inovação 
com ações empreendedoras auto-sustentáveis (Froes, 2002, Empreendedorismo 
Social – A transição para a sociedade sustentável, páginas 09-27). 
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É desta forma que o Museu da imagem e do Som destacar-se-á em termos do em-
preendedorismo sócio-ambiental-sustentável, uma vez que será um meio de ger-
ação de empregos e de novas iniciativas empreendedoras sustentáveis. A partir 
do conhecimento prático e teórico formado pelos profissionais, tanto pelas ativi-
dades executivas - no treinamento dos recursos humanos envolvidos na execução 
da montagem industrializada pré-fabricada do anexo, da intervenção no casarão 
tombado, na finalização da obra, na entrega e na limpeza da mesma. E também na 
fase de pós-ocupação, manutenção de todas as instalações, acabamento e siste-
mas estruturais do prédio e do casarão tombado. E ainda,  por meio das infor-
mações, treinamentos e formação de novos públicos e de recursos humanos do 
audiovisual.

De acordo com a Agenda 21, (Conferência da ECO 92), desenvolvimento suste-
ntável é um processo de mudança no qual os recursos explorados, a orientação 
dos investimentos, o direcionamento do desenvolvimento tecnológico e as mu-
danças institucionais estão dentro das necessidades da atual e futura geração. 
E as decisões políticas devem estar inseridas neste processo. Gerindo melhor a 
relação entre numero de pessoas e os recursos disponíveis no mundo, conseg-
ue-se, por meio da educação (aperfeiçoamento da gestão pública) proporcionar 
um acesso mais justo a estes recursos, eliminando a pobreza generalizada na so-
ciedade. Uma ideal administração baseada no desenvolvimento sustentável se dá 
no âmbito municipal, a qual deve ser descentralizada, tanto em poder político, de 
recursos e como de pessoal. Isto se consegue com a cooperação da maioria mais 
pobres urbanas, por meio do incentivo a projetos comunitários, que oferecem 
às famílias condições aos serviços básicos como trabalho, alimentação, educação, 
transporte, moradia, dentre outros.

É neste contexto, segundo Fiskel (1996, apud VENZKE, 2002, pagina 18), que “um 
projeto para o meio ambiente é a consideração sistemática do desempenho do 
projeto com respeito aos objetivos ambientais, de saúde e segurança, ao longo de 
todo o ciclo de vida do edifício (de um produto ou processo), tornando-o eco-efi-
ciente. Esta integração dos aspectos ambientais no projeto e no desenvolvimento 

do produto tem como principal objetivo a redução dos impactos ambientais ad-
versos do produto em todo o seu ciclo de vida.   

Com base nas reuniões com a equipe e a diretoria do CRAV, na época em questão, 
o resultado do estudo para implantação do edifício anexo foi estimulador e propi-
ciador para ocupação do terreno dos fundos do casarão pela unidade da PBH. 
Uma vez que outros órgãos tinham interesse em ocupá-lo (como o arquivo público 
municipal). Trata-se, conforme o citado acima, de um patrimônio e uma atitude 
ética a ser deixado para as futuras gerações (princípios das ações afirmativas). Ou 
seja, o ambiente natural modificado onde cada um é conectado por valores estéti-
cos, sentimentais e morais. É a idealização do propósito original: um edifício anexo 
no terreno dos fundos ao casarão tombado na área hiper-central e a mais no-
bre da capital mineira e uma das mais ricas do mundo em termos de valorização 
histórica, cultural, arquitetônica e urbana, com a finalidade de desenvolvimento 
sócio-econômico sustentável para sociedade belo-horizontina.   

Tendo como principal objetivo, a riqueza material e imaterial pelas informações 
geradas à sociedade. E também a atração de investimentos produzida e atraída 
ao município. Formando, assim, profissionais e cidadãos num elevado nível de 
cultura, moral, ética, política, social, profissional e técnica, com ampla capacidade 
de atuação em nível local, nacional e internacional.

4.5) Análise do Contexto do MIS / BH na  Arquitetura 
Contemporânea:
O museu do século XXI chega com novas demandas, surgidas desde o século XX, 
tendo um aumento significativo de público, incorporando ainda mais sua im-
portância e o seu papel social. E é na contemporaneidade que esta interdisciplin-
aridade se acentua ainda mais por meio das ações discursivas, sendo que o falar 
é uma das formas de agir. 
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Os museus contemporâneos consideram-se o direito coletivo e a participação in-
dividual, por serem caracterizados locais públicos da racionalização, democracia 
e diálogo. Como observador podemos olhar para algum lugar, mas também de 
algum lugar. E é este olhar do outro, obtém–se a interdisciplinaridade, um aprimo-
ramento de diálogos e intenções.

O Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte compreende o casarão tombado 
e o espaço vazio dos fundos. O principal objetivo da ocupação no imóvel tombado 
pelo órgão da prefeitura municipal é a construção do anexo atrás, não o casarão 
em si mesmo.

Este espaço possui tanto um extraordinário valor comercial em termos imobiliári-
os, como também um significado histórico, cultural, arquitetônico e urbano que 
deve ser considerado. 

De acordo com o professor Hugues de Varine-Boham, assessor da UNESCO, patrimônio 
histórico envolve os seguintes aspectos: 

1º) Preservação => Proporcionará um uso e ocupação ao terreno pertencente ao con-
texto do casarão, parte da sua natureza e meio ambiente;

2º) Conservação => Trata-se dos conhecimentos e técnicas, saberes e saber fazer; nos 
elementos intangíveis do patrimônio, que propiciam e capacitam o homem à sua so-
brevivência no meio ambiente. É parte de todo um processo de produção do conheci-
mento cultural em seu sentido amplo, expandindo a área de atuação do museu, bem 
como dos diferentes atores envolvidos;

3º) Reabilitação / revitalização => consiste na reunião de todos os demais elementos e 
bens culturais, englobando toda a sorte de edifícios, artefatos e construções a partir do 
ambiente de inserção - ou seja, no contexto social institucional, histórico, cultural e 
urbano que o MIS está localizado. 

Neste sentido, a teoria dos museus está atrelada a diversas outras, como a com-
preensão dos termos de cultura e patrimônio cultural, além dos aspectos técnicos e 
éticos que influenciam a atividade profissional vinculada a museologia.  (Veiga, 2005b)      

Todo testemunho material possui uma dimensão intangível, bem como o revés 
se verifica: o patrimônio imaterial possui uma dimensão tátil, revelando-se por 
imaterialidade pela mão do homem que desvenda o saber fazer (os diferentes 
agentes envolvidos na execução do prédio anexo), pelo espaço onde a prática 
toma curso (terreno dos fundos ao casarão tombado), pela natureza a qual se ap-
ropria e modifica (entorno imediato da região central) e pelos objetos que compõe 
a prática (outros edifícios, agentes, atores e construções deste contexto da região 
central). Ainda que para efeitos analíticos insistamos em olhar separadamente 
cada umas das suas faces, não podemos jamais esquecer que todas elas estão 
interligadas, fazendo parte de um mesmo prisma que compõe nosso fundamento 
principal: o patrimônio cultural de Belo Horizonte como um todo (Veiga, 2005b, p. 
15)      

Volumetricamente obteve-se um diálogo entre o passado e o atual com uma lin-
guagem simples, sem muitos detalhes. Desta visão é que surgiu a idéia da facha-
da lisa, em pele. Através de uma análise muito sucinta, pode-nos remeter a uma 
noção da evolução do cinema, sendo que os materiais e métodos construtivos 
nas fachadas fazem-nos raciocinar sobre a funcionalidade do edifício. O uso do 
vidro na fachada do térreo e do segundo pavimento, representa transparência – a 
transparência, a imensidão e criatividade da mente humana, que é capaz de criar 
do inexistente algo real, algo visível; as pequenas aberturas na forma circular (3º e 
4º pavimentos), representam o olho, a visão humana, capaz de perceber detalhes, 
armazenar na memória, e transmiti-los através da comunicação; e a fachada lisa, 
em pele, se traduz como uma folha de papel (5º ao 7º pavimentos), ilustrando 
tudo aquilo que o homem  transmite da mente humana (por meio da visão) para 
o papel que, através do movimento, originou o cinema. 
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A fachada lisa sem aberturas para o exterior nos últimos pavimentos do anexo 
foi pensada também com este propósito: nas quatros fachadas pode-se perfeit-
amente serem exibidos filmes no período noturno pela própria instituição. Os 
usuários das janelas das residências e salas comerciais dos prédios da vizinhança 
podem assistir gratuitamente toda forma de arte cinematográfica. Como também 
jogos da Copa do Mundo e competições das Olimpíadas, estimulando assim a 
pratica esportiva e a aquisição de conhecimento. 

A exposição como um meio de comunicação tem o principal objetivo grandes grupos 
de público, visando a obtenção de informações, ideais e emoções com o auxílio princi-
palmente de métodos visuais e dimensionais. O maior propósito é educar, transmitir e 
comunicar valores e conhecimentos o expectador e constituindo uma unidade expos-
itora.

O universo do museu necessita passar pela exposição, que consiste na forma principal 
de interlocução entre o acervo e o público, estando no centro dos objetivos das institu-
ições culturais. O museu precisa se comunicar e o meio mais eficaz de realizá-lo é por 
meio das exposições. 

A lógica do cubo branco, ou seja, da menor interferência possível entre a arquitetura, 
expografia e o acervo exposto, compondo um espaço desejosamente “neutro”, ilumina-
do, adaptável, iluminado artificialmente, atemporal, versátil.  O cubo branco por si só 
fala. (Veiga, 2005b). 

Esta também é a visão para o edifício anexo do MIS / BH: interagir o interior do mu-
seu com o entorno - transparência da fachada no café bar e no foyer, por exemplo; 
e o exterior do museu com o interior, o interior da casa ou do trabalho - a exibição 
de filmes nas fachadas do anexo. E, assim, proporcionando grandes experiências 
com poucos e pequenos recurso. (Veiga, 2005b). 

Ignorar esta maneira de exposição e demanda desconhecer a competição com outras 
formas mais eloqüentes de transmissão de conhecimento e atração de informação é 
uma posição insustentável. O museu precisa comunicar-se, e o meio mais eficaz de 

realizá-lo é através das exposições. É neste sentido que a arquitetura é instrumento 
didático que fala por si só. (Veiga, 2005b)

5) CONCLUSÃO:
O desenvolvimento do projeto foi marcado por uma intensa pesquisa das neces-
sidades exigidas pela instituição.

Construir o prédio anexo aos fundos do imóvel tombado do MIS – BH é em-
preender uma das iniciativas sócios educativas, econômico-ambiental e eco suste-
ntável, benéfica à toda sociedade da capital mineira.

O órgão cultural do município ocupou o casarão principalmente, em virtude da 
construção do edifício anexo no local, não em virtude do imóvel tombado por si 
só. Assim sendo, planeja-se transformar este num museu, destinado à visitação 
e realização de eventos públicos. E o anexo transferir-se-á as atividades diárias e 
funcionais (técnicas, gerenciais, administrativas, educacionais, de pesquisa, acer-
vo, de profissionalização, treinamento e capacitação do audiovisual), conforme 
citado anteriormente. 

É deste conceito, por decisões políticas e morais com base na ética na gestão 
pública, é que a concretização do edifício anexo ao casarão tombado do MIS/BH 
se deve sim considerar a necessidade do mercado e por vontade da sociedade 
civil, tendo em vista a riqueza gerada por ela e a ela. Incluir isto trará benefício 
mental, social, humano e psicológico ao indivíduo, a sociedade e a todo o mercado 
que tem interesse em contribuir para o desenvolvimento sócio-ambiental-suste-
ntável, participante do audiovisual, da indústria cinematográfica, bem como da 
construção civil. 

E à gestão publica municipal proporcionará economia e geração de riqueza, tan-
to material como imaterial. Além da erradicação da pobreza daqueles menos fa-
vorecidos em toda a capital. A pobreza é a maior de todas as formas de poluição, 
segundo afirmação da primeira ministrada Índia, Indira Ghandi, na Conferência 
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das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 
1972.

A construção do anexo ao casarão tombado favorece a revitalização da região cen-
tral de Belo Horizonte dentro dos programas da prefeitura municipal da cidade. 
Isto graças aos eixos e circulações de fácil acesso que foram criados, a preservação 
da paisagem urbana, tanto interna como também externa e das características 
marcantes do imóvel tombado. Além disto, o bar café do anexo poderá ser aberto 
ao público durante o período noturno. Tornando-se, assim, ambas as construções 
um organismo permanentemente vivo na capital mineira. 

E as alterações no casarão foram mínimas, tanto durante a construção do anexo 
como também após a sua conclusão. Em virtude disto, o casarão passa a ser Mu-
seu da Imagem e do Som, continuando como uma memória de um período mar-
cante da história e da arquitetura da cidade. E o prédio anexo, transmitindo uma 
linguagem única em relação ao bem tombado, ilustra a modernidade, a atuali-
dade, tempos em que a tecnologia avança sem limites, valorizando o passado que 
permanece na memória de todos habitantes e em todo este mais Belo Horizonte.

Igor Cavalcanti Brant – Arquiteto e Urbanista         

Belo Horizonte, 25 de abril de 2018

Figuras 04 – Foto da maquete volumétrica.

Fonte: Igor, 2005, Plano Diretor – CRAV - Elaborada por Aquiles M. Lobo.

  Direitos autorais reservados publicados no DOU no dia 06 de fevereiro de 2008. 

- É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, 
para fins comerciais. A violação dos direitos de autor (Lei n˚ 9.610/98) é crime estabe-
lecido pelo artigo 184 do Código Penal.

- Inciso XXVII, do Art. 5º da Constituição Federal de 1988.    
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6) NOTAS:
(*) Publicação da revista Pensar BH - Ano I - n º 3 - Dezembro / 2002 – Elaborado 
por Neander de Oliveira Cézar - Diretor do CRAV - Prefeitura de Belo Horizonte

(**)  Dados fornecidos pelas Coordenações de Projetos e Pesquisa e de Acervo do 
CRAV e pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura de Belo Hori-
zonte (Plano Museológico e de Ocupação da Mediateca de Belo Horizonte).    

7)  REFERÊNCIAS (TIPOGRAFIA): 
- Igor Cavalcanti Brant – Setembro 2005 – Plano Diretor – Centro de Referência 
Audiovisual de Belo Horizonte -  CRAV/BH; 

- Neander Oliveira Cezar – Diretor do CRAV - Publicação da revista Pensar BH - Ano 
I - n º 3 - Dezembro / Prefeitura de Belo Horizonte;

GEPHU - 2003 - Gerência de Patrimônio Histórico da Prefeitura de Belo Horizonte 
– Plano de Ocupação da Mediateca de BH;

- Daniela Giovana - 2003 – Coordenadora de Acervo do CRAV – Centro de Referên-
cia Audiovisual de Belo Horizonte – Plano Museológico de BH;

- Ana Cecília Rocha Veiga – 2013- Gestão de Projetos de Museus e Exposições – 
Belo Horizonte – Editora c/ Arte – paginas 15 - 63;

- Froes, 2002, Empreendedorismo Social – A transição para a sociedade suste-
ntável, páginas 06 - 27. 

8) APÊNDICE:
Para maiores detalhes acessar:

- http://www.santander.com.br/document/gsb/institucional_sala_press_out-
ubro07_020.pdf;

- Ou através das pranchas técnicas do Projeto Arquitetônico completo, do Pla-
no Diretor do Centro de Referência Audiovisual de Belo Horizonte. E do Plano de 
Negócios, elaborados pelo referido profissional, para a implantação do Museu da 
Imagem e do Som de Belo Horizonte. E a dissertação a ser desenvolvida para a 
instituição nos próximos anos.  
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A PAISAGEM CULTURAL 
DE AMARANTE, PI E 
A EDUCAÇÃO PARA O 
PATRIMÔNIO
SCABELLO, Andréa Lourdes Monteiro (1)

UFPI. Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, s/n - Ininga, Teresina - PI, 64049-550
E-mail: ascabello@hotmail.com

RESUMO
O município de Amarante localiza-se na porção Centro-Norte do estado do Piauí, mas 
especificamente na microrregião Médio Parnaíba Piauiense. A localidade, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi povoada pelos índios 
Acoroás que no século XVII, por volta de 1699, viram o seu território invadido pelos 
colonizadores. O contato, segundo os documentos oficiais, não foi amistoso. Porém, 
os conflitos foram amenizados com a ação dos jesuítas que os aldearam numa 
localidade denominada São José. O estado de beligerância entre os colonizadores e os 
indígenas, no entanto, se intensificou após a expulsão dos jesuítas durante a Reforma 
Pombalina. Em 1711, segundo dados da Fundação Cultural do Piauí (FUNDAC), o 
Governador Gonçalo Lourenço Botelho de Castro pacificou os índios localizando-os 
num território às margens do rio Mulato. Em 1832, a Regência do Império através 
de decreto criou a Vila de São Gonçalo que, em 1861, foi transferida, das margens 
do rio Mulato, para as proximidades do Porto localizado no rio Parnaíba. Em 1871 
a referida vila é elevada à condição de cidade com a denominação de Amarante 
(Resolução provincial nº 734, de 04-08-1871). A localização às margens do rio 
Parnaíba, via de comunicação e circulação, foi fundamental para a intensificação 
do comércio e desenvolvimento da região. A cidade, ao longo do tempo, se expandiu 
conservando ainda um conjunto de casarios com arquitetura, nitidamente, de 
influência portuguesa. Este trabalho, resultado de uma aula de campo das disciplinas 
de Metodologia do Ensino de Geografia e Análise integrada do Meio Ambiente, do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí, teve 
entre os objetivos apresentar, aos estudantes de geografia e arquitetura, os aspectos 
da Paisagem Cultural contemplando o núcleo urbano de Amarante. E, também, 
discutir as formas de proteção ao referido patrimônio demonstrando a necessidade 
da realização de ações educativas. A pesquisa envolveu levantamento bibliográfico 
e observação in locu com o preenchimento fichas de observação e anotações em 
caderno de campo.

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural; Educação Patrimonial; Amarante, Piauí.
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INTRODUÇÃO
“A geografia está em toda a parte”

 (Denis Cosgrove)

O município de Amarante está localizado na mesorregião Centro-Norte e, mais 
especificamente, na microrregião do Médio Parnaíba piauiense compreendendo, 
uma área de 1155,95 km2 fazendo limites com os municípios de Palmeirais e An-
gical do Piauí (ao Norte), Floriano e Francisco Ayres (ao Sul), Angical, Regeneração 
e Arraial (ao Leste) e São Francisco, localizado no estado do Maranhão (a Oeste). 
Situa-se a 204,3 km de Teresina, a capital do estado do Piauí, cujo acesso é possi-
bilitado pelas rodovias federais BR 316, BR 343 e estadual PI-130.

Segundo Ribeiro; Lima; Albuquerque (2016, p. 125) do ponto de vista do quadro 
natural Amarante, encontra-se no “[...] contato entre dois domínios geológicos 
[...] as formações geológicas sedimentares de idade Paleozoica e Mesozoica (For-
mação Corda, Pedra de Fogo, Poti e Piauí), representando 85% da área total [...], e 
à formação de rochas cristalinas (Formação Sardinha) [...]”. Cercado por serras e 
morros apresenta uma topografia acidentada que lhe confere uma característica 
sui generis destacando-se três unidades de relevo: superfície elevada do relevo 
residual, superfície retrabalhada de relevo residual e área direta de influência dos 
rios Parnaíba, Canindé e Mulato.

Segundo dados históricos, durante o século XVII, a área foi povoada pelos índios 
Acoroás que foram, praticamente, dizimados com a chegada dos colonizadores. 
Os conflitos foram amenizados com a implantação, pelos jesuítas, de um aldea-
mento designado de São José. Com a expulsão da Companhia de Jesus, durante a 
Reforma Pombalina, os conflitos ressurgiram. Somente, por volta de 1771, os gen-
tios foram pacificados e assentados numa localidade denominada São Gonçalo, 
em homenagem ao governador Gonçalo Lourenço de Botelho de Castro. O distrito 
em questão, criado por ordem Régia, em 07 de setembro de 1801, foi elevado à 

categoria de vila pelo Decreto de 07 de julho de 1832 e à condição de cidade sob a 
designação de Amarante pela Resolução Provincial nº 734, de 4 de agosto de 1871 
(IBGE, 2018).

A área urbana de Amarante (Figura 1) fez parte de um roteiro de aula de campo 
realizada pelas disciplinas Análise Integrada do Meio Ambiental e Metodologia do 
Ensino de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO) da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) que teve entre outros objetivos apresentar 
aos estudantes de geografia e arquitetura, o núcleo urbano de Amarante con-
templando aspectos da Paisagem e do Patrimônio Cultural, além de, discutir as 
formas de proteção destacando a necessidade da realização de ações educativas. 
A atividade envolveu levantamento bibliográfico e observação in locu com o preen-
chimento de fichas de observação e anotações em caderno de campo. 

Figura 1 – Amarante: traçado urbano

Fonte: Google earth (2016).
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Este artigo encontra-se estruturado em três seções que terão por finalidade: re-
fletir conceitualmente sobre a Paisagem Geográfica, Paisagem Cultural e o Pat-
rimônio Cultural apresentando as interfácies com a geografia, antropologia e ed-
ucação; Construir um olhar sobre o patrimônio cultural através das observações 
in locu e apontar perspectivas para a preservação dos bens culturais no município 
em questão.

1.  PAISAGEM GEOGRÁFICA, PAISAGEM CULTURAL E 
PATRIMONIO CULTURAL
O termo paísagem, originado da palavra alemã landschaft, pode ser interpretado 
como uma porção limitada da superfície terrestre ou a aparência da terra tal como 
ela era percebida. Tratando-se de um conceito polissemico agrega definições, às 
vezes, muito vagas e diversas. 

Entre a variedade de acepções destaca-se a definição proposta por Carl Sauer 
(1925 apud CORRÊA; ROSENDALH, 1998, p. 7) na qual a paisagem geográfica é “[...] 
o resultado da ação da cultura, ao longo do tempo, sobre a paisagem natural”, 
ou seja, consequencia da relação do homem com a natureza. A paisagem, então 
é entendida como “[...] uma fisionomia caracterizada por formas e o seu estudo 
recorre basicamente ao método morfológico”. A outra vertente de estudo privile-
gia as características e “[...] atributos físico-naturais e humanos e o estudo das in-
ter-relações dos fenômenos nesse território, o que permite aproximar o conceito 
de paisagem de região [...]” (SALGUEIRO, 2001, p. 40).

A paisagem geográfica apresenta múltiplas dimensões, a exemplo da morfológica 
e funcional. A primeira engloba “[...] um conjunto de formas criadas pela natureza 
e pela ação humana” e, a segunda, diz respeito “[...] às relações entre as partes”. 
Mas também, incorpora uma dimensão histórica, pois é oriunda da ação humana 
ao longo do tempo. Assim como, as dimensões espacial e simbólica “na medi-
da em que uma mesma paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre 

[sendo] portadora de significados, expressão, valores, crenças, mitos, utopias [...]”. 
(CORRÊA E ROSENDALH, 1988, p. 8).

Mas se paisagem geográfica para Carl Sauer é cultural, uma vez que, “[...] resul-
ta da ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a paisagem natural” (CORRÊA; 
ROSENDAHL, 1988, p. 9) para Cosgrove ela é, essencialmente, simbólica possibil-
itando estabelecer significados. Ele ressalta o sentido político apresentando as 
noções de paisagem da classe dominante e paisagens alternativas (emergentes e 
residuais), paisagens excluidas, paisagens do consumo, paisagens como forma de 
ver (CORRÊA, 2011).

Como afirma Corrêa (2011, p.13) uma das grandes contribuições de Cosgrove foi 
perceber a inserção da paisagem em uma formação social. Assim, afirma:

A compreensão das paisagens enquando produto cultural com os seus 
significados em torno das relações entre sociedade e natureza implica 
em considerá-la como expressão fenomênica do modo particular de 
como uma sociedade está organizada em um dado tempo e espaço, 
isto é, uma dada formação econômica e social ou simplemente uma 
formação social.

O estudo da paisagem para Cosgrove pode ser realizado em várias escalas geográfi-
cas desde uma região, cidade, bairro e monumento (CORRÊA, 2011). Apoiado nes-
ta ideia selecionou-se, para a aula de campo, parte do município de Amarante, PI.

Complementando os debates acerca do termo destacam-se, também, as ideias de 
Berque (1994 apud HOLZER, 2004, p. 60) que denfendia que o conceito de pais-
agem não dependia de um referencial estético e que esta noção tipificada cultural-
mente e datada historicamente, não existia para todas as sociedades. Assim, “[...] 
precisamos ter consciência, nós que pertencemos a uma civilização paisagística 
(paysagère), que existem culturas e civilizações que têm consciência de seu ambi-
ente segundo parâmetros que são irredutíveis à paisagem”.
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Silva (2015, p. 20), por sua vez, ao refletir sobre esse conceito, destaca que ele 
projeta formas, pluralidades e diversidades, como também, “Exprime facetas sen-
soriais dos territórios, em domínios tão variados como a afetividade, o imaginário 
e a aprendizagem sóciocultural”. A paisagem assume, assim, uma perspectiva sim-
bólica entendida como o resultado das relações entre sociedade e natureza, car-
regada de símbolos visíveis e invisíveis.

As assertivas acima demonstram as transformação do pensamento geográfico e 
a longa tradição a respeito do conceito de paisagem cultural que, ao longo dos 
últimos anos, passou a ser utilizado, por outros campos do conhecimento, como 
a antropologia, arqueologia, história e arquitetura, abrindo várias possibilidades 
de análise teórica. Como ressalta Figueredo (2013, p. 56) “o desenvolvimento hu-
mano não é compreensivel sem o reconhecimento do verdadeiro papel da criação 
cultural, em estreita ligação com a educação e formação, com a investigação e 
ciência”.

Na década de 1990, o termo Paisagem Cultural adquriru nova dimensão ao ser 
discutido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO). A nova categoria possibilitou, segundo Rodrigues (2015, p. 52). a “[...] 
leitura relacional entre o natural e o cultural, sem desconsiderar os modos de vida 
e os hábitos tradicionais”. Para o referido autor “[,,,] a noção de paisagem cultural 
como bem patrimonial, careceu de longa discussão a nível internacional, para de-
pois se consolidar no campo da política de preservação de patrimônio [...]” estan-
do referenciado nas Diretrizes operacionais para a implantação da convenção do 
Patrimônio Mundial (1999).

No Brasil, a proteção à Paisagem Cultural foi regulamentada pelo Instituto Nacio-
nal do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) através da Portaria nº 127 
de 30 de abril de 2009. O documento, nas Disposições Gerais em seu Art. 1º, define 
Paisagem Cultural Brasileira como “[...] uma porção peculiar do território nacional, 
representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a 

vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.” (IPHAN, 2009 
a, p.35). 

A chancela de Paisagem Cultural permitiu resguardar, em determinadas porções 
do território brasileiro, “[...] a ocorrência [...] do convívio entre a natureza, os es-
paços construídos e ocupados, os modos de produção e as atividades culturais e 
sociais, numa relação complementar capaz de estabelecer uma identidade que 
não possa ser conferida por qualquer um desses elementos isoladamente.” (IPH-
AN, 2009 b). Assim, entre as finalidades destaca a preocupação com a preservação 
do patrimônio cultural. Este último concebido como um conjunto, de represen-
tações, expressões, conhecimentos e técnicas, essencial no fortalecimento das 
identidades culturais (SILVA, 2015).

Na contemporaneidade, intensifica-se o olhar para as paisagens urbanas e a 
preservação do patrimônio cultural a ela associados. Isto é explicado pelas dificul-
dades dos gestores públicos em solucionar os problemas urbanos aumentando a 
pressão sobre o patrimônio ao mesmo tempo em que surgem projetos de revital-
ização de áreas centrais degradadas propondo novos usos aos espaços, especial-
mente, associados às demandas culturais (SCIFIONI, 2003).

Esta dinâmica está associada às concepções de caráter econômico que enxergam 
a cultura e o patrimônio como bens ou produtos a serem mercantilizados. Desta 
forma, a autora chama a atenção para a seguinte situação:

As conseqüências destas práticas resumem-se, muitas vezes, em 
exclusão da população local, uma vez que é necessário fornecer ao 
produto, tanto uma embalagem, como um conteúdo apropriado para 
a venda. Esta exclusão também se relaciona à valorização do espaço 
geográfico que tende a criar uma pressão do mercado imobiliário sobre 
esta população. Assim, o debate sobre o futuro do patrimônio não 
se desvincula da discussão sobre a produção do espaço geográfico. 
(SCIFIONI, 2003, p.78).
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A autora torna explicita, portanto, a necessidade de compreender a natureza da 
produção do espaço geográfico a fim de pensar políticas assertivas de proteção 
ao patrimônio cultural. 

1.1  Patrimônio e Patrimônio Cultural
O conceito de patrimônio transformou-se. Antigamente, estava associado aos 
monumentos históricos e objetos com certas singularidades (antiguidade e estéti-
ca). Ao longo da década de 1960 a preocupação volta-se para a conservação, para 
nas décadas seguintes (1980 e 1990) apresentar uma perspectiva mais ativa com 
finalidades múltiplas: pedagógica, utilitária e econômica. É importante destacar 
que os significados relativos ao patrimônio estão relacionados a duas vertantes 
semânticas: heritage e patrimoine. A primeira valoriza aquilo que é transmitido 
para as gerações. E, a segunda associa-se a noção de preservação e conservação. 
(FERREIRA, 2011).

Para Dantas (2015), a ideia de patrimônio surge quando um indivíduo ou mesmo 
um grupo identifica-se com um objeto e reconhece-o como seu. Está subjacente 
a esta noção a apropriação, o que significa dizer, que está imbuído de valor, de 
sentimento de apreço, gerando representações as mais diversas Ela afirma que 
“o patrimônio cultural é uma construção social (constructo), que depende daquilo 
que um determinado grupo humano, em dado momento, considera digno de ser 
legado às gerações futuras” (DANTAS, 2015, p. 32).

Para Pereiro (2006), o conceito de patrimônio cultural está intimamente associa-
do ao de representação simbólica das identidades dos grupos humanos. Desta 
forma, este conceito não pode ser confundido com o de patrimônio e de cultu-
ra. O patrimônio cultural “[...] tende a ter um sentido público, comunitário e de 
identificação colectiva alargada”. (PEREIRO, 2006, p. 2). Reforça, ainda, esta idéia 
afirmando que:

o que distingue a noção de património cultural da de cultura é a forma 
como a primeira se manifesta na representação da cultura através 

da transformação do valor dos elementos culturais. Da cultura não 
podemos patrimonializar nem conservar tudo, daí que o património 
cultural seja só uma representação simbólica da cultura, e por isso 
resultado dos processos de seleção e de negociação dos significados. 
(PEREIRO, 2006, p. 2).

Dentro desta concepção o patrimônio cultural, segundo o citado autor, tende a 
conservar determinados elementos (as permanências são o foco) enquanto a cul-
tura se transforma constantemente. Para Dantas (2015) a cultura pode ser enten-
dida como um processo de adaptação ao meio ambiente nas quais as estratégias 
de sobrevivência são acumuladas, transmitidas e reproduzidas por várias ger-
ações. Assim, elas passam a “constituir o acervo de conhecimentos e experiências 
de um grupo, que reflete o seu modo peculiar de existência, de compreensão e 
transformação da realidade e, formam o conjunto denominado patrimônio cultur-
al”. (DANTAS, 2015, p.31).

Reforça-se, então a ideia de que “[...] o património cultural é uma expressão da 
cultura dos grupos humanos que recupera memórias, ritualiza sociabilidades, se-
lecciona bens culturais e transmite legados para o futuro”. (PEREIRO, 2006, p.3).

Ao longo do tempo, o debate sobre o patrimônio cultural foi apresentando novos 
contornos. E, o processo de patrimonialização voltou-se para a identificação e “[...] 
atribuição de novos valores, sentidos, usos e significados a objectos, a formas, a 
modos de vida, saberes e conhecimentos sociais” (PEREIRO, 2006, p. 5) revivifican-
do as memórias.

A relevância da memória nas sociedades ocidentais é também discutida por Oost-
erbeek (2015, p. 14) ao afirmar que “A memória, é por isso, um instrumento estru-
turador de identidades o que na prática significa dizer que ela ajuda a segregar: 
as memórias de uns não são as memórias dos outros, pois são informadas por 
perspectivas actualistas distintas”. Mais adiante, ele afirma categoricamente:
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Neste processo, a memória colectiva actua como persona, uma 
máscara identitária, que se apoia sobre referenciais (grifo meu), que 
são mnemônicas para a sociedade que cumprem o papel de reverberar 
o essencial dos invariantes do passado, tal como uma determinada 
memória os reconstrói. (OOSTERBEEK, 2015, p. 14).

Assim, para Oosterbeek (2015) esses referenciais nos quais a memória coletiva se 
apoia, constitui-se no patrimônio cultural, quer de natureza tangível (material) ou 
intangível (imaterial). Para ele, embora o patrimônio imaterial seja de grande rele-
vância, os “Objectos de patrimônio cultural material, são bem mais importantes 
[...]” (op cit.,p.14) pois agregam duas peculiaridades dentro das sociedades consid-
eradas complexas: a localização espacial e o fato de poderem ser apropriado por 
diversos interesses.

Pereiro (2006) chama a atenção, ainda, para os demais agentes que interferem 
no patrimônio cultural atribuindo-lhe valor. Entre eles destaca: a sociedade civil, 
os políticos e o mercado. Nessa medida a preservação do patrimônio cultural é 
compreendida como “[...] uma ação política da sociedade organizada [que] com-
preende a produção de bens materiais e imateriais que se conformam em deter-
minado espaço geográfico” (SILVA, 2006, p.26).

Essa ideia é corroborada por Figueredo (2013, p. 56) ao afirmar que “[...] o patrimô-
nio cultural e suas categorias de análise possuem uma expressão espacial consti-
tuída na própria identidade”. Assim para ele “Quando o espaço transpõe o tempo 
na memória social ele torna-se patrimônio, campo conflituoso de representações 
sócio-políticas”. E é sobre este aspecto que se deseja olhar Amarante.

2.  CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE O PATRIMÔNIO 
CULTURAL ATRAVES DE OBSERVAÇÕES EM CAMPO 
A pesquisa bibliográfica identificou poucas referências sobre o município de Am-
arante no que tange aos aspectos do patrimônio cultural. Os dados encontrados 

são oriundos de pesquisas no âmbito da análise ambiental, com destaque para os 
estudos geográficos e, de natureza histórica; não havendo uma sistematização.

Desta forma, a preparação para a aula de campo ocorreu através da leitura deste 
material disperso que indicava alguns pontos a serem observados, mas sem con-
seguir elaborar um quadro completo sobre área de investigação. Portanto, a ob-
servação direta como instrumento de coleta de dados se tornou significativa.

Esta proposta viabilizada por duas disciplinas ofertadas pelo PPGGEO-UFPI 
teve como intenção trabalhar aspectos do ambiente tentando demostrar as in-
ter-relações existentes na paisagem sem dicotomizar a geografia. Entre os con-
ceitos trabalhados tornaram-se imprescindíveis: o de paisagem, espaço geográfi-
co e lugar.

Durante a apreciação da paisagem urbana de Amarante, notou-se tal como diz 
Santos (1997, p. 39), que esta é formada por “[...] dois elementos: os objetos natu-
rais, que não são obra do homem [...] e os objetos sociais, testemunhas do tra-
balho humano no passado, como no presente”. 

Observou-se, também, como destacado pelo autor, que a paisagem é reflexo 
de um processo dinâmico, que está associado às alterações econômicas, assim 
como, às mudanças das relações sociais e políticas, que são mais intensas em 
certas épocas do que em outras. Como o mesmo destaca o espaço também é 
objeto de transformação para se adaptar às novas necessidades da sociedade. É 
interessante constatar que essas transformações são parciais, pois

De um lado alguns dos seus elementos não mudam – ao menos 
em aparência – enquanto a sociedade evolui. São testemunhas do 
passado. Por outro lado, muitas mudanças sociais não provocam 
necessariamente ou automaticamente modificações na paisagem. 
(SANTOS, 1997, p. 39).
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Assim, a observação de parte do espaço urbano de Amarante revelou a paisagem 
como “[...] resultado de uma acumulação de tempos” (op. cit, p. 38). Para Santos, 
numa análise geográfica a noção de tempo é fundamental, pois “A sociedade é 
atual, mas a paisagem, pelas suas formas é composta de atualidades de hoje e do 
passado” (op. cit. p. 40).

Assim, mais adiante Santos (op cit., p.41) destaca que “A inserção da sociedade 
em movimento nesse conjunto de formas fixas constitui o processo de realização 
geográfica da sociedade”. E, essa inserção é um dos problemas epistemológicos 
mais difíceis. Arremata que “o estudo desses processos se prende ao mesmo tem-
po à história e à arqueologia. Ele não pode ser feito sem a compreensão mais 
exata possível do valor real-concreto dos objetos a cada momento da história”. 
(op. cit., p.42).

Para realizar um trabalho, dentro da perspectiva do Patrimônio Cultural, é 
necessário como insinua Santos (op. cit.) recorrer à história. E, neste caso, parte 
dela foi contada através da perspectiva de Eleazar Moura na obra intitulada Ama-
rante antigo: alguns homens e fatos publicada em 1996.

Algumas das percepções manifestas na obra serão utilizadas neste trabalho, como 
forma de completar as observações obtidas in locu. Na área urbana de Amaran-
te (Figura 2) destacam-se edificações em estilo colonial, mas há também, as em 
estilo eclético. “As casas residenciais ainda são [...] de estilo colonial: com varan-
das, paredes espessas, telhamento com caibros de carnaúba, corredores, peito-
ris, quintal com fruteiras, quadros de santos e retratos nas paredes, oratórios” 
(MOURA, 1996, p. 15-16) remanescentes dos primórdios de sua ocupação pelos 
colonizadores. 

Figura 2 – Aspectos da paisagem urbana

Muitas são as lembranças do tempo de outrora, entre elas emergem fatos relacio-
nados a navegação fluvial. “[...] trafegavam pelo rio os vapores, as lanchas e as bar-
cas [...] construídas de madeira ou ferro, com leme, sem motor e rebocadas por 
lanchas [...]. Transportavam mercadorias, gêneros e sal [...]” (MOURA, 1996, p.69).

O autor informa que Amarante viveu uma época de apogeu econômico durante as 
primeiras décadas do século XX, até os anos de 1940. Nesse momento, destaca-
va-se a atividade comercial estimulada pela navegação fluvial que havia alcançado 
importância nos finais do século XIX. 

Contudo, a construção da Barragem de Boa Esperança, se por um lado possibili-
tou a chegada da energia elétrica, por outro impediu a continuidade do tráfego de 
embarcações. Assim, Moura (1996) ressalta que o comércio das cidades à margem 
dos rios, como: Teresina, Parnaíba, Amarante, Floriano, Uruçuí, União e Palmeirais 
entre outras foi prejudicado. Reforça dizendo que “O apito dos vapores, a chegada 
e saída, o embarque e o desembarque de passageiros e cargas; tudo isso com-
pletava a paisagem”. (MOURA, 1996, p. 70). Hoje em dia o comércio é viabilizado 
através do transporte terrestre, pelo uso das rodovias federais e estaduais.
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O rio Parnaíba era utilizado também, especialmente, para o lazer. Moura (1996) 
descreve uma cena peculiar dos banhos de rio que será transcrita no excerto a 
seguir:

Um costume interessante que existia [...] era o banho no rio Parnaíba, o 
chamado banho de rio: nu, ao natural, sem pudor nem acanhamento. 
Havia o porto ou ponto dos homens e o das mulheres, que eram 
próximos. Quando a canoa passava com os passageiros, para São 
Francisco no Maranhão, cidade situada do outro lado do rio, muitas 
vezes os passageiros viam homens e mulheres, nus na pedra ou na água. 
As mulheres se protegiam com anáguas, vestidos, saias, combinações 
ou calcinhas. Eram raros os maiôs. Os homens, dificilmente, usavam 
calções de banho. Era nudismo, mesmo [...] Era uma nudez ingênua, 
meio selvagem, sem malícia, com naturalidade. (MOURA, 1997, p.83).

Mas, o rio também era lugar de trabalho. Atividade pesada executada pelas lava-
deiras que levavam para as margens dos rios, entre eles o rio Mulato, as trouxas 
de roupas sujas. Cena que ainda se observa na atualidade (Figura 3).

Figura 3 – As lavadeiras no rio Mulato

Fonte: Scabello (2016)

3.  POR UMA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O 
PATRIMÔNIO
Amarante é um lugar, como outros, em que as transformações socioeconômicas 
não impediram a preservação e conservação de alguns aspectos culturais. Em 
meio a edificações contemporâneas subsistem, como mencionado, àquelas com 
características coloniais. Mas, fazem parte também desse contexto elementos que 
são invisíveis e intangíveis, como conhecimentos e saberes.

Ao longo das últimas décadas do século XX, a diversidade dos conhecimentos acer-
ca do patrimônio cultural permitiu que a politica patrimonial se alterasse. Durante 
muito tempo a preocupação centrou-se nos aspectos de preservação e conser-
vação do que havia sido produzido no passado. Hoje, atenta-se para os usos que 
os bens culturais têm no presente em função das necessidades contemporâneas 
da maioria. A cultura popular tornou-se visível e passa a ser reconhecida como 
patrimônio (CANCLINI, 1994).

As pesquisas efetuadas sobre o patrimônio cultural, no âmbito da Antropologia e 
Sociologia, revelaram que o prestígio (histórico e simbólico) de determinados gru-
pos sociais corroborou com a ideia da existência de uma sociedade homogênea. 
As desigualdades foram escamoteadas. 

Mas, o que se torna cada vez mais evidente, nas observações de Canclini (1994), 
a respeito das formas “como se transmite o saber de cada sociedade através de 
escolas e museus [é] que os diversos grupos se apropriam de forma desigual e dif-
erente da herança cultural” ressaltando afirma que “[...] à medida que descemos 
na escala econômica e educacional, diminui a capacidade de apropriação do cap-
ital cultural transmitido por essas instituições”. (CANCLINI, 1994, p. 96). Conclui, 
portanto, que há uma participação desigual dos grupos sociais com relação ao 
patrimônio cultural. Estas reflexões são muito interessantes na medida em que se 
defende uma educação voltada para o patrimônio.
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Canclini (op. cit, p. 96) é, ainda, mais enfático ao afirmar que “as diferenças re-
gionais originadas pela heterogeneidade de experiências e pela divisão social do 
trabalho, são utilizadas pelos setores hegemônicos para que se obtenha uma ap-
ropriação privilegiada do patrimônio comum”. Isto explicaria porque, por exemp-
lo, em contexto urbano certos bairros se sobressaem, ou mesmo, os motivos de 
certos objetos, equipamentos e saberes se tornarem consagrados em detrimento 
de outros. 

Fica evidente, no pensamento do citado autor, que o patrimônio cultural é usado 
para produzir diferenças destacando que “os setores dominantes não só definem 
quais bens são superiores e merecem ser conservados, mas também dispõem de 
meios econômicos e intelectuais, tempo de trabalho e ócio, para imprimir a esses 
bens maior refinamento” (op. cit., p. 97). Mais adiante revela: 

Os produtos gerados pelas classes populares costumam ser mais 
representativos da história local e mais adequados às necessidades 
presentes do grupo que os fabrica. Constituem, nesse sentido seu 
próprio patrimônio.

Então se retorna a uma afirmação apontada na primeira seção deste trabalho: o 
patrimônio se configura como espaço de disputa econômica, política e simbólica 
no qual agem o setor privado, o Estado e os movimentos sociais. Diante deste fato, 
como pensar a educação para o patrimônio?

A educação para o patrimônio deve ser pensada como responsabilidade de toda 
a sociedade e não somente de um grupo. Porém, como efetivá-la sabendo que a 
classe dominante detém conhecimento, informação e poder influenciando efeti-
vamente o que deve ser preservado e imortalizado? 

Acredita-se que a educação para o patrimônio deve estimular e viabilizar vivên-
cias resgatando histórias dos diversos grupos responsáveis pela dinâmica de um 
lugar. Desta forma, não há uma instituição específica – museu, escola, ong etc. – 
responsável pela mesma. A educação para o patrimônio pode ser efetiva através 

da educação informal. Isto significa inserir a comunidade e os movimentos sociais 
no debate acerca do que eles consideram importante para a constituição da sua 
identidade enquanto grupo social. 

Amarante é um dos municípios do Piauí que merece um olhar mais atento com 
relação à Paisagem e ao Patrimônio Cultural. São ricas as narrativas a respeito do 
lugar envolvendo detalhes, por exemplo, sobre a passagem da Coluna Prestes, 
sobre o cinema mudo, o rádio, assim como, as festas sociais e religiosas, o folclore 
incluindo o Bumba-meu-boi, o reisado entre outros.

A aula de campo permitiu que se desvelassem algumas potencialidades desse ter-
ritório. A observação e as experiências vividas aguçaram a curiosidade. E, constru-
iu uma certeza: a necessidade de um olhar mais afetivo para o lugar.
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RESUMO
O museu (sobretudo os nacionais)  é um espaço de disposição de objetos de memória, 
que trazem uma representatividade de algo vivido, é um testemunho material de uma 
presença de outrora. Essa consolidação é perpetuada pelos acervos fixos em vitrines 
com objetos que remetem a um passado que pouco diz respeito ao nosso presente, 
ou ainda pelas construções dispostas de forma intencionada na cidade. Em cada um 
desses elementos há uma história relembrada, um sujeito memorado ou esquecido. 
Essa não representatividade implica uma certa política do esquecimento e vai gerar 
fissuras entre os museus e seu público, e talvez a educação patrimonial surja para 
indagar as práticas de memória ou esquecimento social. Há nos museus e nas 
cidades patrimonializadas, uma política da memória que se tem expressado mais em 
esquecimento, e que interfere diretamente na relação da comunidade com os acervos 
disponíveis, e logo com as ações educativas. O que se faz presente neste trabalho é a 
investigação de quais memória são evidenciadas em três museus nacionais: Museu 
da Inconfidência; Museu Histórico Nacional e Museu Imperial. Sendo assim demarca-
se aqui um posicionamento político acerca dos museus e espaços chancelados como 
patrimônio, já que este “selo” implica em diferentes processos de construção da 
memória de um povo. Considerando que o museu independente da temporalidade 
do acervo que abriga, possui uma estabilidade condensada nos vestígios que 
preserva, se faz discutível a prática de memória que se tem realizado nas instituições 
museológicas em questão. Por fim pretende-se pensar como que a educação 
patrimonial aliada a arte educação, colabora ou não para uma construção múltipla 
de narrativas de uma memória social que está sendo apagada como testemunho da 
intolerância ideológica estruturante no país. É preciso lembrar que em se tratando 
dos museus nacionais a tirania à história se demonstra um processo contínuo e 
avassalador ou devorador como preferiria Mário Chagas, e que recorre à educação 
para garantir que se atualize as narrativas entre acervo e público, afrouxando as 
tensões marcadas pelas políticas de esquecimento. 

Palavras-chave: educativos de museus; educação patrimonial; arte educação.
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1.  Introdução
O presente trabalho surgiu a partir das reflexões a partir de três estudos de caso 
de museus nacionais, que tiveram a presença da arte educação e/ou educação 
patrimonial nos anos 90, e que foi realizado para a banca de qualificação de me-
strado do Programa de Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cul-
tural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde desenvolvo 
pesquisa atualmente. Na ocasião interessava à pesquisa encontrar a presença da 
arte educação nos educativos dos museus estudados: Museu da Inconfidência; 
Museu Histórico Nacional e Museu Imperial; procurando perceber de que forma 
a prática arte educativa era utilizada, e qual era o lugar de importância que esta 
ocupava nas instituições em questão. Assim como esperado, foram diversos os 
vestígios encontrados e percebeu-se que apesar da evidente presença de artistas 
e arte educadores em variadas ações nestes museus, não havia um trabalho forte-
mente crítico que questionasse os acervos ali presentes. Tendo em vista que a arte 
tem como premissa incitar um olhar crítico aos diferentes elementos da existência 
humana e sobretudo uma reflexão profunda sobre ser e estar no mundo, hoje 
retornando ao trabalho percebe-se que o papel da pesquisadora comprometida 
enquanto artista educadora, está muito mais voltado a entender e analisar quais 
são as memórias enaltecidas ou esquecidas em cada um dos acervos.

Para esta reflexão, serão apresentadas algumas perspectivas acerca das memórias 
documentais encontradas nestas instituições, e também, a experiência de visitar 
cada museu, além da observação de que há um público contínuo e massivo que 
frequenta estes espaços culturais. A questão documental/arquivística aparece de 
maneira diferente em cada museu estudado, e será possível observar os efeitos 
da memória, que são vestígios do passado estimulados pelo presente, nas narrati-
vas trocadas, já que “rememorar é movimentar as memórias a partir do presente 
e não, cultuá-las como um legado vindo do passado” (CUNHA, 2011, p. 85)

A metodologia adotada, partiu da análise dos documentos, e também foram re-
alizadas entrevistas e uma roda de conversa, com profissionais da educação que 

na década de 90 estavam exercendo a mediação nos acervos. Neste artigo, não 
tratarei de desenvolver o processo metodológico, mas abordarei os acervos e a 
disposição e acessibilidade destes em cada um dos espaços investigados. Além 
disso pretende-se indicar a responsabilidade das intituiç~eos museológicas na 
construção das narrativas sociais.

[...] não somente porque os museus detêm a posse desses acervos, mas, 
principalmente, porque detêm algo ainda mais valioso: legitimidade 
para oferecer novas narrativas, autoridade de fala e, com ela poder de 
superar a invisibilidade e o preconceito com que tais coletividades são 
tratadas em outros contextos sociais e políticos em que estão inseridas e 
são obrigadas a conviver.(CHUVA, 2013, p. 203)

1.1 Museu da Inconfidência 
Aqui apresento a experiência investigativa no Museu da Inconfidência[1], em que 
pude fazer o trabalho de campo previsto na pesquisa, assim como visitar o mu-
seu em diferentes momentos da minha vivência na cidade de Ouro Preto-MG, 
ou seja, ora como turista, ora como estudante, ora como professora levando ed-
ucandos de escolas em que trabalhei, ora como moradora da cidade, ora como 
pesquisadora. Cada uma destas vivência me permitiu criar uma perspectiva sobre 
o museu, podendo construir um olhar um pouco mais apurado sobre o que se 
pretende comunicar com o acervo que ali está exposto.

Para abordar o Museu da Inconfidência se faz necessário uma breve contextual-
ização deste museu, que recebeu o título de museu nacional em 1990. O M.I. foi 
um dos primeiros museus regionais instituído na gestão de Rodrigo Mello Franco 
de Andrade no então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-SPHAN, 
que hoje leva o nome de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- 
IPHAN.

[1]  Ao longo do texto será usado M.I. para designar Museu da Inconfidência.
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O museu então, ao longo do tempo desenvolveu diferentes funções, passando de 
lugar de guarda e conservação de bens, para lugar educativo e de pesquisa, mas 
independente destas funções, o museu sempre cumpriu e cumpre com a função 
de comunicação com seu público. Ele está a dizer algo com os vestígios materiais 
de uma parcela da história que está incumbido de contar, o que muda entre cada 
museu é a forma de gestão e compartilhamento desta. Ao adentrar um espaço 
museológico podemos ver em geral, uma parcela dos objetos que ali são colecio-
nados, haja vista que as reservas técnicas possuem um maior número de objetos. 
Sendo assim, o que está exposto é uma seleção propositalmente pensada sobre o 
que e sobretudo quem está sendo narrado nas vitrines, no caso do M.I. inegavel-
mente há uma forte presença dos vestígios dos antigos monarcas colonizadores, 
além dos vestígios materiais que retratam a expansão urbana e econômica da 
cidade de Ouro Preto, muito vinculada à mineração. Mas será que eram apenas 
os monarcas e os escravizados que ali habitavam? Qual seria então o papel do 
educativo do museu ao abordar esta questão?

Ao adentrar o M.I. logo no início da visita, ao canto direito da primeira vitrine per-
cebe-se um número escasso de objetos que se referem a presença indígena na 
região, no entanto essa escassez de objetos assim como de informações acerca 
destes, nos leva a uma forte impressão de  que estes objetos estão ali expos-
tos para cumprir o papel ilusório de uma instituição politicamente correta, quando 
na verdade ali é escancarado a insuficiência do projeto expográfico e curatorial, 
seguido de uma abordagem ineficiente sobre a presença indígena neste território 
tão disputado que foi Ouro Preto. Não se trata de responsabilizar um pequeno 
grupo de profissionais que ali trabalham, mas de pensar como essa lógica de en-
altecimento do ser colonizador (a) se instaura em tantos museus, incitando uma 
memória que também é esquecimento. Então, para uma melhor compreensão 
do que o educativo deste museu estava pensava em termos críticos, buscou-se 
entender a atuação deste setor na década de 90[2]. 

[2]  O recorte da década de 90 se dá, pois nos anos 70 e 80 ocorrem diversas lutas sociais 
de grupo tidos como minoritários, embora já saibamos que não, e que culmina em várias 
políticas públicas nos anos de 1990.

O primeiro objetivo desta pesquisa, que era encontrar a presença da arte edu-
cação, rapidamente foi resolvido, pois era inegável esta presença ali, então in-
teressou pensar quais os conceitos articulados nestas ações educativas e o que 
almejavam. Metodologicamente este trabalho parte da perspectiva da pesqui-
sa qualitativa, em que as narrativas trazidas à tona agregadas aos documentos 
demonstram que não se faz necessário apresentar numericamente as consider-
ações acerca da presença da arte educação nos educativos de museus. 

Isso significa dizer que a denominação qualitativa se define por 
adentrar o mundo dos significados das ações e das relações humanas, 
que não são passíveis de formatar em números e equações, mas que 
se revestem de critérios de observação e análise, por meio das quais é 
possível desvendar seus sentidos e suas significações. (LIMA; MOURA, 
2014, p. 99).

Um projeto de grande relevância deste setor educativo foi o Museu Escola, um 
projeto iniciado 1981[3], e que desde seu início tinha como objetivo trabalhar com 
memória, identidade e patrimônio em caráter de formação continuada com pú-
blico da rede básica de ensino, com predominância de atendimento ao ensino 
público. As atividades realizadas envolviam “oficinas de literatura e artes plásticas, 
passeios pela cidade, Ruas de lazer (projetos temáticos realizados em bairros), vis-
ita a museus, montagem de peças teatrais, organização de festas juninas, desfiles 
de carnaval, etc” (CUNHA, 2011, p. 125). Conforme citado, há claramente o uso das 
linguagens artísticas nas atividades em questão, como por exemplo as oficinas de 
artes plásticas e montagem de peças teatrais. 

Além da dissertação de CUNHA, também encontrei arquivos acerca das atividades 
do museu escola na década de 90, que descrevem os objetivos e o desenvolvi-
mento das atividades, embora de forma muito sintética. Vale lembrar que não 

[3]  Estas informações foram trazidas da dissertação de mestrado de Nara Rúbia de 
CUNHA, que fez um amplo estudo sobre o Museu Escola. Ela aponta que há lacunas 
nos documentos estudados sendo que não é possível delimitar com certeza qual foi a 
duração do projeto no ano de 1981 quando este se inicia no Museu da Inconfidência.
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cabe ao presente trabalho analisar minuciosamente as atividades desenvolvidas 
em cada um dos eixos de atuação do setor educativo do M.I., mas encontrar a per-
ceber de que forma a arte educação contribuiu ou não para a abordagem crítica 
da memória e identidade em relação ao acervo exposto. 

Além dessa questão das temáticas que foram absorvendo outros conceitos, a par-
tir de um processo constante de formação, que também foi relatado pelas ed-
ucadoras e encontrado no relatório do setor pedagógico de 1997/98[4]  que os 
conceitos de memória, identidade e patrimônio que predominavam nas ações ed-
ucativas, eram trabalhados das mais variadas formas, com trabalhos em teatro, 
visita à biblioteca do museu, contação de histórias, onde havia uma forte preocu-
pação em pensar os diferentes sujeitos que por ali passaram e de que forma eram 
retratados no acervo. Um ponto de relevância no acervo, é o panteão com os res-
tos mortais dos inconfidentes, em que Mário Chagas em um artigo recente coloca 
o M.I. com um museu da era da museologia social por possuir este material sim-
bólico da revolução social e libertação do colonialismo, já que

Os desejos e movimentos de resistência, independência e, rompimento 
com o pacto colonial e descolonização em termos políticos, econômicos 
e sociais, ao longo do tempo, conviveram com avanços, retrocessos 
e violentas ações de repressão por parte do Estado. Alguns exemplos 
de movimentos de resistência, rebeldia, revolta e separação podem 
ser encontrados na Guerra Guaranítica (1750-1756), na Inconfidência 
Mineira (1789), na Conjuração Baiana (1798-1799) e na Revolução 
Pernambucana (1817). Não raro a memória desses e outros movimentos 
é musealizada e domesticada. (CHAGAS, 2017, p. 126)

No entanto diferente da afirmativa de Chagas, ouso dizer que a mera presença 
de vestígios do passado que remetam à inconfidência mineira é insuficiente em 
termos de práticas decoloniais como o autor propõe, pois de antemão devemos 
ter em conta que apesar de estarem ali os restos mortais dos inconfidentes, sa-
be-se que eram pessoas da elite social da época. Isso não modifica o recorte sócio 

[4] 

econômico das pessoas que estão ali contempladas, sobretudo pois quando há 
uma presença negra na exposição, é sempre voltado às condições de trabalho e 
subalternidade desta população tão importante à identidade brasileira. Qual seria 
então o papel dos museus na construção de memórias?

1.2 Museu Imperial
A experiência da pesquisa no Museu Imperial[5] difere um pouco do primeiro caso, 
já que o que me levou a conhecer este espaço foi justamente a pesquisa. A mo-
tivação de conhecer tal lugar prescindiu de um olhar crítico desde o primeiro con-
tato, já que ali eu realizava uma pesquisa de campo atenta, desde o acervo dispos-
to na exposição permanente, até as informações sobre o setor educativo deste 
museu, seus arquivos e sua programação artística educativa oferecida nas noites 
de quintas, sextas e sábados.

 O total desconhecimento permitiu também um olhar curioso que possibilitou 
uma ampliação do conhecimento sobre este museu. Esta curiosidade me levou a 
conhecer diferentes funcionários, o que acabou me levando a conhecer o “Sarau 
Imperial”, seguido do espetáculo de “Som e Luz”, ambas as programações ofere-
cidas no turno noturno. Especificamente estas duas atrações que o M.IM. oferece 
tem um certo esvaziamento do que poderia ser a discussão em torno dos efeitos 
do colonialismo, já que buscam retratar o cotidiano colonial de forma romantiza-
da, colocando por exemplo, o dia 13 de maio como um momento de festejos da 
população negra, sendo que sabemos que esta abolição por si só acarretou uma 
série de problemas sociais, que se manifesta em práticas de racismo e preconceito 
com as diferentes etnias que não correspondiam a identidade branca. 

Meu primeiro objetivo de encontrar relatórios e documentos que relatassem as 
práticas educativas do museu na década de 90, se tornou cada vez mais distante 
ao me debruçar uma boa parte do tempo para encontrar tais documentos sem 
sucesso. Apesar de ter encontrado vários documentos, poucos continham o reg-

[5]  A partir de então será usada a sigla M.Im. para designar o Museu Imperial.
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istro da década em questão o que dificultou ter uma análise documental contun-
dente.

 Após ter encontrado uma documentação escassa no arquivo do setor educativo, 
fui orientada a procurar o arquivo institucional do museu, no entanto, a dificul-
dade burocrática de manipular documentos como este, impossibilitou que encon-
trasse tais arquivos pois deveria saber o número de processo, que deveria ser 
informado pelo setor educativo que desconhece este procedimento, tendo em 
vista que cada documento passa por diferentes setores até chegar ao arquivo. 
Esta dificuldade de acesso a estes arquivos juntamente com a escassez de registro 
das atividades realizadas em 90, é um forte indício da pouca atenção que uma 
instituição do porte do museu Imperial disponibiliza ao setor educativo, embora 
este tenha sido (e seja) o maior educativo em termos de equipe e atendimento ao 
público dos museus do atual IBRAM[6].  

O M.Im., em relação aos demais museus estudados é o que contêm o acervo “mais 
colonial” possível, pois retrata o cotidiano da família real na casa de verão que 
hoje abriga o mencionado museu. Na expografia proposta, não há somente uma 
grande valorização dos objetos da família imperial, mas uma intenção de conge-
lamento das vivências que ocorreram ali no período pré abolição, ponto também 
romantizado pelo museu. Ao adentrar o museu de pantufas protetoras, o visitante 
caminha pelos diversos cômodos que estão protegidos por placas de vidro, de 
forma a exercer um voyeurismo dos objetos ali expostos, no entanto, essa uti-
lização dos espaços foi algo forjado pela curadoria, pois não necessariamente os 
cômodos eram utilizados conforme ali está. Este museu, é um dos mais visitados 
do Instituto Brasileiro de Museus e sendo assim tem uma economia sustentável, 
tendo apoio econômico de grandes empresas, o que possibilita por exemplo os 
eventos noturnos mencionados anteriormente. Ambos os eventos remontam 
uma narrativa do período colonial, já que o Sarau é realizado pelas mulheres da 
corte que conversam sobre os costumes da época, intercalados por músicas e 

[6]  Informações encontradas na dissertação de mestrado de Fernanda Rabello de 
Castro, 2013.

poesias produzidas e/ou estudadas no mesmo período. Poderia ser uma atividade 
muito profícua caso estimulasse uma visão crítica sobre as mudanças entre este 
passado e o presente, onde a mulher ocupa outro lugar, assim como as possibili-
dades do ser negro ontem e hoje. 

Apesar do setor educativo do Museu Imperial ser o maior em termos de equipe, 
percebe- se que houve ao longo do tempo uma inconstância na permanência dos 
funcionários do setor educativo, e que se repete em vários outros educativos, o 
que impede muitas vezes um bom andamento das atividades, conforme apresen-
ta Fernanda Castro:

O Museu com maior número de profissionais, por exemplo, O Museu 
Imperial, atendeu cerca de 5,6 mil pessoas por mês no ano de 2012, 
o que dá uma média de 560 pessoas atendidas por profissional a 
cada mês. Ressaltamos aqui, que um trabalho educativo de qualidade 
realizado no espaço do museu, assim como o que se deve realizar na 
escola, deve ter como etapas o planejamento, a realização de atividades 
meio e fim e a avaliação. Para que essas etapas aconteçam no museu, 
é necessário que se faça um trabalho de investigação sobre o público 
que será atendido no momento do agendamento das visitas, deve-se 
contar com o curto tempo que os visitantes têm para estar no museu e a 
avaliação muitas vezes deve dar-se no próprio momento das atividades. 
Essas etapas servem tanto para as visitas ligadas a projetos de educação 
continuada, quanto para visitas pontuais (CASTRO, 2013, p. 81).

Neste trecho é possível perceber a necessidade de trabalho que um setor edu-
cativo requer, e que implica em ter uma equipe com um tamanho proporcional 
(e saudável) de atendimento ao público, para que seja possível realizar todas as 
etapas mencionadas acima, e que vem de encontro com os dados extraídos do 
relatório de 90 a 2000, mencionado anteriormente. A partir da constatação e Cas-
tro pode-se inferir a (quase) inviabilidade em promover ações educativas engaja-
das politicamente o suficiente para tencionar reflexões diversas sobre o acervo 
exposto.
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Na entrevista com Lurdinha Horta, como é comumente conhecida, foi aplicada a 
metodologia de entrevista semiestruturada[7], com algumas questões sobre per-
curso profissional, aproximação à educação, e de que forma se trabalhou com 
arte educação e teatro nas ações educativas do museu em questão. A entrevistada 
conta, que sua aproximação com a educação se deu a priori pelo incômodo dela 
e uma estagiária do setor educativo, em presenciar uma atividade educativa em 
que  uma funcionária do mesmo setor recebia públicos estudantis no auditório do 
museu com uma palestra sobre este e sua história, de forma extremamente infor-
mativa utilizando retroprojetor e sem incluir uma visita ao museu após a palestra, 
já que a funcionária palestrante acreditava que museu não é espaço para crianças 
e jovens da educação básica. A partir disso, a estagiária procurou Lurdinha, que 
ocupava o cargo de chefe da Divisão de conservação da reserva técnica, dizendo 
que o museu é um lugar para sensibilização e não para aulas temáticas conforme 
as escolas vinham pedindo, conforme é possível notar no trecho abaixo:

A primeira atividade que eu fiz nesse sentido, voltando da Inglaterra foi 
o 13 de maio, as escolas começavam a pedir aula: “queremos uma aula 
sobre abolição”, aí ia tudo pra lá (Museu Imperial) ter aula, iam atrás 
da moça lá do educativo- eu nem tinha me enfronhado nisso- e ela disse 
“aqui não se dá aula, museu não é escola, não é pra dar aula nenhuma. 
Aqui é um local de sensibilização. ” Lurdinha: Como que a gente pode 
sensibilizar essas crianças com o que temos aqui, que que a gente 
tem aqui? Instrumentos de tortura, temos umas gamelas, temos umas 
gravuras, então vamos trabalhar com isso aqui com as crianças. Aí a 
gente fez toda uma encenação com café, colhendo café lá no bosque 
do museu, e mostrando esses instrumentos, a bata de escravos e tal. 
Fizemos um júri em que tinha os defensores da abolição, e os defensores 
da escravidão né, do sistema. E as crianças tiveram que elaborar seus 
argumentos sobre a liberdade, sobre os direitos né, foi muito bonito. 
Eles elaboraram a madeira da abolição. Isso foram as primeiras 
experiências, olha, em 83.

[7] 

Lendo este trecho é possível constatar que o início das atividades propostas por 
Lurdinha, tinham como base a dramatização de momentos históricos para que as 
crianças pudessem se sensibilizar, mas a partir de uma prática. Não cabe a este 
capítulo discutir a prática teatral que se propunha ali, mas perceber sua forte pre-
sença desde 1983 quando Lurdinha começa aos poucos a assumir as atividades 
educativas. Apesar disso é interessante observar a forma com que se analisava a 
relação das crianças com os objetos dispostos as atividades educativas, que em 
geral eram objetos de tortura e utensílios utilizados pelos escravizados; objetos 
estes retirados da reserva técnica e que poderiam ser manipulados pelas pessoas, 
muito diferente da relação com os objetos narrativos do Império em que não só 
era proibido sua manipulação como também vitrinizados no museu. Percebe-se 
então uma certa categorização de objetos acessíveis e não acessíveis, que geram 
ambiências diferentes sobre cada acervo.

A questão da ambiência é ponto fundamental para se pensar a relação entre o pú-
blico estudantil e os bens culturais musealizados/patrimonializados que entram 
em contato. Trago a questão da ambiência numa perspectiva fenomenológica em 
que se compreende a experiência humana a partir da percepção dos diferentes 
elementos dispostos no corpo e no espaço e que vão refletir nas possíveis e im-
possíveis “ressonâncias”[8] aos bens culturais. (Gonçalves, 1996). As ressonâncias 
podem também ser pensadas no âmbito das políticas da memória ou esqueci-
mento que uma instituição museológica promove, pois se não há ressonância, 
não há uma aproximação ao objeto observado, convergindo na ausência de rep-
resentatividade deste com seu público, já que: 

Muitos desses objetos podem ser certamente entendidos como 
“patrimônios”, na medida em que, pela sua ressonância junto a grande 
parte da população brasileira, realizam mediações importantes entre 
o passado e o presente, entre o imaterial e o material, entre a alma e o 
corpo, entre outras (GONÇALVES, 1996, p.22).

[8] 
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Sendo assim procurei tanto nas fontes documentais, quanto nas fontes orais, e 
em algumas bibliografias que abordam o Museu Imperial encontrar como é con-
struída a narrativa desse museu a partir do acervo disposto e identificar essas 
possíveis e impossíveis ressonâncias. De que forma o conceito de patrimônio che-
ga ou não até seu público através das práticas educativas ali propostas. Aponto 
a impossibilidade da ressonância pela forma que me afetei com este museu, em 
que me sentia a cada nova sala menos representada ou ainda invisibilizada pela 
ausência de representatividade ali, e sendo assim, refleti sobre como é construída 
(ou não) essa ressonância com os estudantes que ali passam.

 Em uma comunicação apresentada por Lurdinha Horta no “Seminário de Patrimô-
nio Cultural: coleções, narrativas e memória social” em 2001 na Unirio, a autora 
apresenta o trabalho “Museu Imperial como narrativa Nacional” em que apresenta 
a presença ou não do caráter nacional deste museu. Para esta análise, ela parte 
de correntes teóricas da semiótica, valendo-se principalmente de Humberto Eco 
e Charles Pierce, para então apresentar o porquê de não ser possível categorizar 
o museu como nacional. Entre os motivos apresentados ela destaca que não há 
uma narrativa proposta por esta instituição e que:

 (...) é possível afirmar que o “nacional”, como sugerido pelo título do 
seminário, não se configura no nível do discurso textual e expositivo 
do Museu Imperial. O patamar em que esse caráter “nacional”, esse 
predicado proposto ao texto e à sua leitura, pode ser encontrado é 
o nível mais profundo e mais estrutural da questão das identidades, 
o nível dos sedimentos depositados na memória semântica coletiva, 
sedimentos esses que correspondem a unidades culturais de 
significados, de “interpretantes”, comuns e compartilhados pelos 
cidadãos brasileiros, de signos que compõem o sentido “maior” de 
brasilidade (HORTA, 2001, p. 138). 

Sendo assim a partir do enaltecimento de uma análise semântica, que pressupõe 
a assimilação visual sobrepujando outras formas de fruição, pode-se dizer que há 
um esvaziamento da variada produção de sentidos possíveis sobre um museu e 
que vão muito além de ter uma “ enciclopédia mental” que acessa “quadros de 

referência de cada um”, termos estes que a autora desenvolve neste texto (idem, 
2001).

Seguindo o caminho teórico metodológico que propus até o momento, tenho re-
fletido muito acerca desse esvaziamento social que a priori percebi nos museus 
nacionais, assim como se perceberá no terceiro estudo de caso, há uma presença 
tácita nacionalista nestes museus não somente por suas titulações, mas sobre 
como gestores de museus e patrimônios vêm construindo ou não estes espaços 
de forma compartilhada. Uma possível manifestação disto seja a inconstância do 
trabalho educativo e da presença de setores educativos com profissionais específ-
icos, ter como fomento recursos que “sobram” dos museus para a permanência 
dos setores educativos em geral. A questão do pouco zelo aos setores educativos 
se demonstra semelhante a gestão da educação brasileira como um todo.

1.3 Museu Histórico Nacional
Apresento então a pesquisa realizada no Museu Histórico Nacional[9] que teve um 
percurso diferente, pois meu primeiro contato com este museu ocorreu na oca-
sião em que fui assistir uma aula do mestrado neste espaço. Já naquele momento 
estava escolhido este museu como objeto de estudo devido alguns fatores rel-
evantes que ele possui: ele em sua fundação um grande empenho em ser um 
museu representativo da nação , tendo em seu acervo bens materiais das forças 
militares, emblemas de luta e conquista e desenvolvimento do país; também é fun-
dado à ocasião da semana de Arte Moderna caracterizando a imagem da nação ao 
mundo; desde seu início o MHN teve uma preocupação do museu como espaço 
formativo, servindo de espaço de pesquisa e formação profissional, criando 10 
anos depois de sua inauguração o curso de Conservação de Museus (embora já 
houvesse desde o início este desejo). (CASTRO, 2013) Também é apontado por 
Fernanda de Castro que “Apesar de ser um museu voltado para elite desde a sua 
fundação, seja pelo acervo que reunia para representar uma versão da história 

[9]  Durante o texto será utilizado MHN referente ao Museu Histórico Nacional.
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nacional, seja pela forma como este era apresentado ao ínfimo público que o fre-
quentava, a instituição tinha um papel educativo a cumprir” (idem, p.65).

Sendo assim, foi imprescindível fazer o estudo de caso do educativo do MHN, 
porém, o processo investigativo da pesquisa em campo não foi tão fortuito e 
dessa forma o que trago aqui, são algumas análises preliminares do objeto em 
questão. Busquei o arquivo histórico onde tive contato com diversos documentos, 
o que talvez seja reflexo do caráter educativo na década de 90 , recorte adotado 
nesta pesquisa. Lembrando que o que procurava encontrar era a presença da 
arte educação, do teatro educação (termo este que não se utilizava na época), ou 
ainda a promoção de apresentações artísticas à comunidade. Foram inúmeros 
os documentos de matérias de jornais ou de divulgação dentro do próprio MHN 
que comprovam a forte presença do teatro, sobretudo com o projeto “Mercado 
de Estórias” desenvolvido pelo Grupo de “Teatro Canta, Brinca e Conta”. Também 
vários dos documentos comprovam a abertura do MHN em contemplar e promov-
er eventos artístico culturais voltados ao público infantil, contemplando também 
apresentações voltadas a cultura afro brasileira como por exemplo a capoeira. 
Conforme pode-se observar nos anexos destes trabalhos. Apesar de temáticas 
variadas ao atendimento de público diverso, contemplando temáticas pouco abor-
dadas em outros museus, a Divisão Educativa do MHN esteve mais atenta em 
documentar os materiais relacionados à assessoria de imprensa, sem no entanto, 
registrar os planejamentos, execução e avaliação das atividades. 

Essa é apenas uma hipótese, é possível também que esta documentação tenha se 
perdido no tempo e na história, e mais uma vez observa-se o pouco ou quase nen-
hum cuidado em manter a memória do setor educativo presente na instituição. 
O que pude encontrar foi fundamental para ter uma fonte legítima que compro-
vasse então uma abertura deste museu à comunidade, oferecendo não somente 
o seu acervo, mas todo o espaço do museu como um espaço educativo. Mas o 
que encontrei não me permitiu saber por exemplo, quais profissionais pertenci-
am a Divisão Educativa, qual era a formação de tais profissionais, e de que forma 
esta proposta demonstrava abertura do museu à comunidade, tendo em vista que 

eventos culturais atraem público e com isso alteram os números de atendimento. 
Talvez no MHN houve uma gestão que permitisse pensar o caráter educativo do 
museu como um benefício a diferentes setores, difundindo o museu e extrapolan-
do a intenção de difusão do caráter da representatividade nacional que a priori foi 
ali consolidado.

Isso não quer dizer que o museu em si, não tenha em sua construção o mesmo 
olhar unilateral para a cultura que os demais museus abordados, tendo em vista 
que também no MHN o público predominante sempre foi a elite, mas num movi-
mento de transição conforme nos Santos:

O MHN, inspirado pela tradição romântica e de forte caráter militarista, 
enaltecia os grandes heróis nacionais e voltava-se para a preservação 
do patrimônio pertencente às elites do país (BARROSO, 1932-1938). 
É interessante observar que, embora promovesse o culto ao Império 
e à nobreza, o museu de Barroso nada tinha em comum com os 
estabelecimentos do gênero criados pelo Império. O MHN pode ser 
considerado um marco de transição, no que diz respeito ao perfil 
institucional dos museus, uma vez que o século XIX fora responsável 
basicamente pela criação dos grandes museus de História Natural, 
marcados pelo ciclo das grandes viagens exploratórias, pela extração 
das riquezas naturais do país e pelo início do desenvolvimento da 
ciência natural (SANTOS, 2003, p. 113).

Esse caráter transitório, em que o MHN se encontra, atrelado ao seu intuito educa-
tivo, talvez propiciou que ao MHN se constituir numa ideia mais ampla de museu, 
ressignificando espaços e criando a ponte necessária entre este e a comunidade 
para que faça sentido sua própria existência. Tendo em vista a escassez de infor-
mações nos documentos, que se repetiram em materiais de jornal divulgando a 
programação da semana, a pesquisa ficou incompleta quanto a abordagem via 
entrevista com educadoras (es) da década de 90 na Divisão Educativa.
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1.4 Conclusão
À guisa de conclusão o ponto que pude chegar até o momento, foi a certeza da 
presença da arte educação nas três instituições museológicas estudadas, porém 
de forma diferente. No Museu da Inconfidência é notória a utilização da arte ed-
ucação, até mesmo pela presença de profissionais da área no setor educativo. 
No Museu Imperial o teatro é meio e fim para se abordar os bens culturais na 
perspectiva da metodologia[10] da Educação Patrimonial. Já no Museu Histórico 
Nacional, diferentes projetos educativos foram criados voltados a utilização do 
museu pela comunidade, com diferentes frentes de atuação, valendo-se de todas 
as linguagens artísticas. 

A pesquisa que apresentei aqui ainda em construção, demonstra que as práticas 
de  memória e esquecimento se dão primeiramente na escolha dos acervos, como 
também a forma em que são expostos nos espaços museológicos. Caminhando 
para além dessa constatação já reiteradas por autores como Mário Chagas, Márcia 
Chuvas, José Reginaldo Gonçalves, entre outros, percebe-se também que as práti-
cas dos educativos de museus, embora não seja possível para todos os casos, tem 
caminhado lentamente numa discussão que exceda o objeto por si só e que siga 
num sentido de abarcar outros saberes e construção de sentidos, que ao meu ver 
muito se alinha as atuais contribuições da decolonialidade do pensamento, pois 
só poderemos nos libertar de fato do colonialismo quando analisarmos radical-
mente a sua presença simbólica que permanece desde sua implantação até os 
dias de hoje. 

A própria etimologia da palavra patrimônio já define claramente o berço de sua 
criação e o que se pretende em processos de patrimonialização, uma predominân-
cia de dominação de bens culturais a partir de uma chancela do Estado, quando 

[10]  Na década de 90 ainda se pensava a educação patrimonial como uma metodologia, 
teoria esta que atualmente é refutada, tendo em vista que a prática educativa ao patrimônio 
extrapola muito uma metodologia.

na verdade se pensarmos na origem e permanência de tantos bens culturais (so-
bretudo os imateriais), não se dá somente pela presença do estado ou sua chance-
la, mas sobretudo pelos sujeitos que criam e preservam tais bens. Infelizmente a 
conclusão a que se chega não é tão vindoura quant poderia pois, após 90 anos de 
IPHAN permanecemos criando estratégias que são quase pílulas ilusória de uma 
gestão compartilhada e de uma representatividade das diferenças culturais com e 
nos patrimônios culturais brasileiros,

Falar em mudanças da prática e de paradigmas envolve todos que 
atuam no campo do patrimônio. Para que seja possível, efetivamente, 
intervir nas políticas públicas, é necessário refletir sobre e transformar 
nossas práticas profissionais e políticas, muitas vezes ainda 
comprometidas com a manutenção de valores de patrimônio que 
reproduzem narrativas colonizadoras. Nesse sentido alguns passos 
devem ser dados nesse processo de mudança, e evitar a essencialização 
do patrimônio talvez seja o mais significativo deles. O patrimônio é fruto 
de classificações e disputas históricas e , portanto, não existe em si, não 
uma essência a ser buscada. Por isso mesmo é preciso uma vigilância 
permanente para que não se reproduza uma busca ilusória pela 
“autenticidade”, que marcou tão fortemente as práticas de colecionismo 
aos moldes do antiquariado que inspiraram a maioria dos museus do 
Brasil. (CHUVA, 2013, p. 208)

Nesse sentido como bem abordado no texto de Márcia Chuva, precisamos uma 
avaliação constante de nossas práticas profissionais não somente à uma parcela 
dos sujeitos envolvidos com o patrimônio cultural, ou seja, não cabe nem somente 
aos museólogos o papel de rever os acervos e exposições, nem somente aos ed-
ucativos em estimular reflexões que aprofundem a questão do acesso aos bens 
culturais e sobretudo, da participação das comunidades na escolha de objetos 
representativos, pois a questão está muito além disso, está no pensamento colo-
nial fortemente introjetado em todos nós.
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RESUMO
O presente trabalho analisa as distintas formas de apropriação dos espaços no 
Conjunto Arcângelo Maletta, localizado no centro de Belo Horizonte. Na década 
de 1960, a verticalização da arquitetura e a substituição dos lugares tradicionais, 
bem como as transformações nos modos de vida encontraram nos novos espaços 
voltados para o consumo uma das faces mais visíveis da modernidade. As “cidades 

em miniatura” constituíram assim, a expressão material e simbólica do progresso: 
construíram novos hábitos, se tornaram pontos de referência na paisagem, 
abrigaram novos grupos e ensejaram novas formas de sociabilidade. Espaços 
de grande relevância na paisagem da cidade, as galerias abrigaram, ao longo 
da história dos centros urbanos, públicos distintos. Sua importância vai além da 
função comercial que nelas foram e ainda são exercidas, pois, ao reconstituir as 
suas trajetórias se torna possível compreender as modificações vivenciadas pela 
cidade. Inaugurado em 1961, as dimensões do Conjunto Arcângelo Maletta, seu 
amplo saguão repleto de lojas, somados à escada rolante e aos elevadores, fizeram 
do edifício um dos importantes símbolos do progresso da cidade, um “colosso de 
cimento armado” cuja proposta era abrigar uma “cidade dentro de outra cidade”. 
O novo edifício, construído onde se localizava o Grande Hotel, espaço frequentado 
por políticos, visitantes que chegavam à nova capital e pelas famílias tradicionais 
da cidade, constituiu um novo referencial na paisagem. Assim, o Grande Hotel, 
espaço preferencial da elite da cidade, admirado pelas tradicionais famílias que 
frequentavam seus salões, cedeu lugar a um novo edifício, que, ao contrário da 
aura de glamour que cercava o antigo hotel, se consolidou no imaginário de 
parte da sociedade, ao longo dos anos, como lugar da transgressão e do desvio. 
Essas representações constituíram a imagem do edifício ao longo de sua história. 
Mesmo com o surgimento de novos espaços na cidade, a partir da década de 
1980, a manutenção da imagem vinculada à transgressão, às discussões políticas 
e culturais garantiu a permanência da efervescência da vida noturna. Atualmente, 
seus espaços são apropriados por grupos distintos que frequentam suas lojas, 
bares e restaurantes, retomando a efervescência observada nos tempos passados. 
Assim como a paisagem da cidade, os espaços do Maletta foram reapropriados e 
ressignificados. Essa sobreposição de temporalidades faz do edifício um lugar de 
memória e de “celebração”, que guarda em marcas indeléveis do vivido, referência 
para grande parte dos atuais frequentadores. Por meio de entrevistas e da 
observação é possível pensar, para além das complexas relações entre tradição e 
modernidade, memória e a preservação do patrimônio na contemporaneidade, as 
diferentes formas de apropriação e ressignificação do espaço urbano. 

Palavras-chave: Tradição e Modernidade; Belo Horizonte; Conjunto Arcângelo Maletta.   



6440 6441

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Mundos em miniatura: cidades dentro de outras 
cidades
O presente trabalho apresenta os pressupostos teóricos metodológicos referentes 
ao projeto intitulado “Apropriações e ressignificações dos espaços: trabalho, con-
sumo e desenvolvimento local no Conjunto Arcângelo Maletta na área central Belo 
Horizonte” iniciado no ano de 2018 no Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA. Trata-se 
da continuidade da pesquisa desenvolvida na tese de doutorado “Mundos em 
miniatura, espaços de celebração: sociabilidade e consumo nas galerias do hiper-
centro de Belo Horizonte” defendida em 2012 no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da PUCMinas. O estudo tem como objetivo analisar as distintas 
formas de apropriação dos espaços no Conjunto Arcângelo Maletta, localizado no 
centro de Belo Horizonte, tomando como referência as complexas relações entre 
tradição e modernidade, memória e a preservação do patrimônio na contempora-
neidade, as diferentes formas de apropriação e ressignificação do espaço urbano. 
As chamadas galerias resistiram ao tempo, às inovações arquitetônicas, aos mod-
ismos, ao gosto dos habitantes e às intervenções da administração pública e do 
capital imobiliário e abrigaram, por vezes, novos públicos e novos objetos de con-
sumo e, em alguns casos, alteraram totalmente seus artigos para venda. Espaços 
de grande relevância na paisagem da cidade, abrigaram, ao longo da história dos 
centros urbanos, públicos distintos e se converteram em “lugar de memória” dos 
habitantes. 

O Maletta, como é chamado pelos moradores da cidade, localiza-se em uma das 
ruas mais tradicionais do centro de Belo Horizonte, a Rua da Bahia, que abrigou 
ainda nos primeiros anos da nova capital, os principais espaços culturais e o 
comércio mais sofisticado. Era o lugar “para ver” e “ser visto”: o espaço do flerte, 
dos namoros, da flânerie, dos encontros literários, da boemia e da política. Inau-
gurado no início da década de 1960, o Condomínio Edifício Maletta, construído 

no lugar onde se localizava o Grande Hotel, constituiu um novo referencial na 
paisagem. 

Processo inerente à dinâmica urbana, na qual espaços são criados, destruídos 
ou recriados, o local no qual se localizava o Grande Hotel – espaço preferencial 
da elite da cidade, admirado pelas tradicionais famílias que frequentavam seus 
salões – cedeu lugar a um novo edifício, que, ao contrário da aura de glamour que 
cercava o antigo hotel, se consolidou no imaginário de parte da sociedade, ao lon-
go dos anos, como lugar da transgressão e do desvio. 

Ainda que o surgimento de novos espaços de encontro, principalmente a partir da 
década de 1980 possam ser entendidos como um dos motivos para a diminuição 
da frequência no Maletta, a manutenção de sua imagem vinculada à transgressão, 
às discussões políticas e culturais garantiu a permanência da efervescência da 
vida noturna. 

Atualmente a galeria, o piso térreo do edifício e a chamada sobreloja é apropriada 
por moradores e diversos frequentadores e apresenta a efervescência observada 
nos tempos passados: no piso térreo ainda predominam os bares tradicionais. 
Dos bares e boates que se localizavam no pavimento superior, a sobreloja, re-
staram memórias que permanecem como referência para os novos grupos que se 
apropriam de seus espaços.     

O Maletta configura, segundo expressão cunhada por Maffesoli (1994), um “espaço 
de celebração” – no sentido religioso do termo – onde são celebrados diversos cul-
tos com forte coeficiente estético-ético. Esses constituem espaços de socialidade, 
aonde vamos “tocar” os outros com quem fazemos o mundo onde vivemos. Os 
“espaços de celebração” ou de socialidade misturam afetos e emoções comuns: 
são feitos para e pelas tribos que os elegeram como domicílio e por isso, mate-
rializam os grupos que os vivenciam. A capacidade do território de expressar a 
comunidade que o constituiu é que faz do espaço físico o espaço vivido.    
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Maffesoli (2001), ao discutir a relação entre espaço e imaginário social, ressalta 
que as imagens expressas nas lendas, contos, fantasmas populares estão todas 
ligadas a um lugar, uma territorialização bem precisa. Nesse sentido, os distintos 
espaços existem como referência de memória coletiva de um determinado gru-
po, uma memória construída por meio de hierarquias e classificações e que, ao 
estabelecer o que é comum a um grupo e o que o diferencia dos demais, reforça 
o sentimento de pertencimento e os limites socioculturais. Diferentes memórias 
estão inscritas no tecido urbano, transformando espaços em lugares únicos e 
com grande significado afetivo são, de acordo com a expressão cunhada por Nora 
(1993), lugares de memória. Cabe pensar que as transformações ocorridas nos 
espaços das cidades modernas e que se tornam cada vez mais aceleradas nas 
metrópoles contemporâneas, não impedem a construção de novos territórios, de 
espaços identitários. 

Para esta pesquisa, que tem por objetivo compreender as diferentes formas de 
apropriação e ressignificação dos espaços urbanos e que possibilitam interações 
e interpretações infinitas, serão realizadas entrevistas e observações. Tais instru-
mentos possibilitam uma visão de perto e de dentro, que permite apreender aspec-
tos da dinâmica urbana que passariam despercebidos se pensados somente pelo 
ponto de vista das macro análises (MAGNANI, 1998). Nesse sentido, o estudo dos 
reflexos das grandes mudanças no cotidiano e como elas são vivenciadas e reelab-
oradas pelos diferentes grupos sociais faz com que o método etnográfico seja in-
dispensável na compreensão da dinâmica das sociedades. O que realmente inter-
essa ao olhar antropológico, conduzido pela etnografia urbana, não é somente o 
reconhecimento e o registro da diversidade cultural, mas a busca da compreensão 
de tais comportamentos: são experiências de sociabilidade, trabalho, lazer, e re-
ligiosidade, que só aparecem como exóticas, bizarras, ou até mesmo perigosas 
quando seu significado é desconhecido ou ignorado (MAGNANI, 1996). 

As passagens: entre tradição e modernidade
As cidades, espaços que abrigam tantas histórias e memórias, constituem ao 
longo do tempo, distintos cenários nos quais as pessoas exercem seus papéis e, 
como espaços privilegiados para a vivência do cotidiano, são constantemente re-
modeladas. Ao pensar a cidade, se busca compreender o presente e, em certa 
medida, as possibilidades de um futuro. Isso porque ambos, passado e futuro, são 
construções que se consolidam no agora, e que vivenciamos a todo o momento 
ao caminhar pela cidade. Pensar o espaço vivido e compreender as relações que 
nele são construídas constitui uma tarefa infinita, já que o tecido urbano adquire 
novas tramas, sempre feitas, desfeitas e refeitas. Espaços em constantes trans-
formações, mudanças e permanências, que atingem todos os campos da vivência 
humana, as cidades impõem a seus personagens o permanente desafio de viv-
er cotidianos peculiares. Não seria a cidade um tecido, uma colcha de retalhos, 
composta pelas muitas outras cidades reais e imaginárias que ela contém? Per-
cebida dessa forma, a cidade se constitui por infinidade de recortes, retalhos ou 
“pedaços” que, ao serem costurados, sobrepostos, cerzidos e emendados fazem 
surgir formas inéditas, que por vezes parecem repetidas.

Mais do que mudanças das bases materiais da sociedade, a modernidade é re-
sultante e estruturante de uma nova política, de uma nova estética, de uma nova 
ética. É uma espécie de projeto utópico em que o trabalho, a ordem, o tempo e o 
espaço, transformados por novos saberes, novas tecnologias e uma nova ordem 
normativa, produziram o homem moderno (BARROS, 2007).

Fruto de um conjunto de transformações nas práticas sociais, políticas e culturais 
gestadas durante um longo processo de racionalização da vida social, desde a 
secularização da cultura até a mecanização da produção, esteios da organização 
social moderna, a modernidade faz das cidades ricos espaços de proliferação de 
imagens criadas pela ocupação coletiva dos espaços públicos e pela variedade de 
estímulos visuais proporcionados pelas ruas tomadas pela multidão. 
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Os reflexos das mudanças trazidas pela modernidade são perceptíveis nas 
metrópoles, que abrigam enormes concentrações humanas. O crescimento de-
mográfico produz grandes impactos na formação da sociedade industrial que vão 
desde a necessidade da ampliação da produção até o acirramento das desigual-
dades e conflitos sociais. Nesse sentido, a modernidade não apenas transfigura 
os modelos de organização espacial das sociedades, como reinventa a cidade 
enquanto objeto de estudo: se por um lado, suas transformações exigem novas 
explicações e ações, por outro lado, os novos paradigmas fundam outra cidade, 
outro conhecimento da e sobre a cidade (BARROS, 2007). 

A cidade moderna possui um duplo e complexo significado: transforma-se em es-
paço onde as contradições e o caos se realizam, motivo pelo qual surge a neces-
sidade de sua ordenação política e científica e, assim, transforma-se também em 
discurso da modernidade. Assim,

Com o olhar de especialistas, uns veem na cidade um organismo vivo, 
um corpo doente cuja profilaxia para a cura é a higiene e o sanitarismo: 
outros veem na cidade um lugar de vícios, desordens e crimes, cuja 
solução depende da disciplina e da manutenção da ordem social por 
meio da vigilância e da repressão policial; outros ainda veem na cidade 
um espaço desordenado e disfuncional, restando à engenharia e à 
arquitetura o trabalho de reestruturação estética e urbanização política, 
a fim de estabelecer a cidade-modelo (ROCHA, 1997, p. 8).       

Como espaços privilegiados para abrigar as inovações trazidas pela industrial-
ização, as mudanças nas cidades são inúmeras, altera-se a forma e a localização 
de comércio, de moradia e de convívio social. Enfim, há uma transformação radical 
nos parâmetros de sociabilidade e de consumo. Tais mudanças não se deram sem 
contradições, que também são inerentes ao desenvolvimento do sistema capital-
ista.  

No cenário da modernidade, as galerias foram símbolos arquitetônicos, a materi-
alização do desenvolvimento industrial. Construídas com materiais que remetiam 
ao progresso tecnológico, foram as obras arquitetônicas mais sofisticadas das pri-

meiras décadas do século XIX, monumentos erguidos para a exibição das merca-
dorias. A disposição dos objetos nas vitrines contribuía para gerar um espetáculo 
de infinita variedade. O embelezamento de seus espaços inaugura o diálogo de-
finitivo entre arquitetura e mercadoria.

As galerias, lojas cobertas por estruturas de aço e vidro, foram concebidas uti-
lizando os inventos da moderna tecnologia. Essas estruturas permitiram o des-
locamento do comércio da rua para locais livres de intempéries e tumultuados 
por veículos e ruídos, além de oferecerem serviços de cafés e restaurantes que 
possibilitavam a permanência por longo tempo. Surgidas na primeira metade do 
século XIX, tipologias arquitetônicas dessa natureza foram implantadas em todas 
as cidades comerciais:     

“estas galerias são uma nova invenção do luxo industrial, são vias 
cobertas de vidro e com piso de mármore, passando por blocos de 
prédios, cujos proprietários se reuniram para tais especulações. Dos 
dois lados dessas ruas, cuja iluminação vem do alto, exibem-se as lojas 
mais elegantes, de modo tal que uma dessas passagens é uma cidade 
em miniatura, é até mesmo um mundo em miniatura” (Benjamin, 2006, 
p. 31).

Para Walter Benjamin (2006), as novas lojas de departamentos e galerias surgidas 
em Paris e em outras grandes cidades eram “mundos de sonho”. Nesse mundo 
estetizado das mercadorias, as lojas de departamentos, galerias, bondes, trens, 
ruas, a trama de edifícios e as mercadorias em exposição, além das pessoas que 
perambulam por esses espaços, evocam sonhos parcialmente esquecidos à medi-
da que a curiosidade e memória do passante são alimentadas pela paisagem em 
constante mudança, onde os objetos aparecem apartados de seu contexto e sub-
metidos a associações misteriosas, que são lidas na superfície das coisas (Feath-
erstone, 1995). A cidade se converte assim em um sem número de ambientes nos 
quais podem ocorrer infinitas experiências individuais.  
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O Conjunto Arcângelo Maletta como lugar de memória 
 As cidades brasileiras também sofreram modificações ao longo do século XIX. 
Naquele período a sociedade brasileira transformou-se profundamente: os ventos 
da modernidade chegaram ao país trazendo consigo propostas de remodelação 
do espaço urbano. As cidades eram consideradas insalubres, constituídas por 
traçados irregulares que abrigavam desordenadamente as mais diversas funções 
e grupos sociais. A modernidade europeia expressa no plano de Paris, chega ao 
Brasil e traz consigo os hábitos, o gosto e o ideário europeu. As justificativas para 
as reformas urbanas nas cidades brasileiras e mesmo para a construção – caso de 
Belo Horizonte – residem na necessidade de modernizar, embelezar e, sobretudo, 
de sanear. 

Remeter a Paris para se referir a Belo Horizonte se deve, inicialmente, à influência 
do plano de Haussmann na concepção da nova capital do Estado. O projeto elab-
orado pela equipe do engenheiro Aarão Reis é apontado como síntese entre a Par-
is de Haussmann e a Washington de L’enfant. Expressão máxima da modernidade, 
a nova capital deveria refletir o avanço do século: higienizar, embelezar, criar e 
hierarquizar espaços, e neles distribuir a população de acordo com as classes so-
ciais. Contrariando a proposta inicial, no início do século XX, a cidade já enfrentava 
problemas diversos como falta de moradia para grande parcela da população at-
raída para nova capital, saneamento básico, energia elétrica, transporte entre out-
ros. Por volta das décadas de 1940 e 1950, Belo Horizonte vivenciou as primeiras 
reformas urbanas significativas. 

Observa-se assim a ruptura do planejamento inicial, sob o impacto da industrial-
ização. Belo Horizonte, concebida como marco da modernidade, passou por di-
versas transformações que tinham como objetivo a adequação da cidade às novas 
necessidades. Desse modo, foram se perdendo antigos referenciais urbanos que 
cederam lugar a novos espaços que se tornaram também referências.     

Ao longo da década de 1960, o centro da cidade foi perdendo gradativamente o 
caráter de espaço de convívio e transformando-se cada vez mais em local de pas-
sagem, embora o uso residencial – ainda que em queda nas últimas décadas – e 
a permanência de alguns referenciais tenham garantido sua vitalidade. Tais mu-
danças podem ser explicadas pela desorganização e saturação do espaço e pelas 
demolições e/ou transformações de espaços que antes serviam como pontos de 
encontros sociais e culturais e que marcavam a identidade da cidade. 

A transformação do centro de Belo Horizonte não é um caso isolado, uma vez que 
acompanha as mudanças também observadas em outras cidades brasileiras e es-
trangeiras. A partir da década de 1970 os centros vão perdendo o seu papel tradi-
cional, passando a dividir essa função com os shopping-centers e com os espaços 
comerciais e de serviços que surgem nos bairros de regiões diversas da cidade.

As galerias surgidas em Paris em meados do século XIX, bem como as novas for-
mas de consumo e sociabilidade que essas inauguraram, servem para pensar, sob 
os mesmos aspectos, as galerias localizadas no centro de Belo Horizonte. Foi a 
partir dessa nova forma de comércio – passagens cobertas para pedestres – que o 
consumo entrou definitivamente no imaginário social dos europeus e se espalhou 
para as grandes cidades ocidentais. Desse modo, o momento do consumo nos 
novos centros comerciais passou a ser desejado e vivenciado como verdadeira 
atração, uma vez que por neles é possível associar passeio e lazer. 

Atualmente, as galerias e lojas de departamentos parisienses que viveram a época 
de glória nos séculos XVIII e XIX converteram-se em pontos turísticos da cidade. 
Nesse sentido, as galerias do centro de Belo Horizonte não se constituem referen-
ciais urbanos devido à arquitetura imponente assim como suas precursoras pa-
risienses, mas, podem ser pensadas como referenciais devido às transformações 
que estas ensejaram na forma de consumo, sociabilidade e identidade. 

As galerias – soluções adotadas na área central para se permitir cruzar o quar-
teirão através de uma edificação – surgiram em Belo Horizonte ainda em 1906, 
com o primeiro prédio dos correios. Em 1939 foi elaborado o projeto do edifício 
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Lutteti, localizado na avenida Amazonas esquina de rua São Paulo. A edificação foi 
inovadora ao criar uma passagem ligando a avenida Amazonas à rua São Paulo. 
As vitrines da hoje extinta perfumaria Lourdes ao longo da passagem chamavam 
a atenção de todos. 

Na década de 1960, a verticalização surge como solução para abrigar o crescente 
comércio da área central da cidade. A novidade são as galerias, destacando-se a 
do Ouvidor e Praça Sete, ambas projetadas pelo arquiteto Henri Friedlaender, e o 
edifício Maletta:

a verticalização gerou a reestruturação dos serviços inseridos no centro, 
o que levaria à publicação da portaria municipal nº 1.225 de 13 de 
outubro de 1962, dispondo sobre aceitação de lojas em galerias no 
centro comercial, tendo em conta o melhor aproveitamento do espaço 
comercial. Como exemplo dessa tentativa de reocupação do espaço foi 
inaugurada, no final da década de 1960, a Galeria Ouvidor, localizada 
na rua São Paulo, que se tornou um novo polo comercial em plena 
região central (Fundação João Pinheiro, 1997, p. 59).

Algumas galerias, localizadas no hipercentro de Belo Horizonte, surgidas no 
cenário da capital mineira em meados da década de 1960, resistiram ao tempo, 
às inovações arquitetônicas, modismos, ao gosto dos habitantes e intervenções 
da administração pública e do capital imobiliário. Tais espaços mantiveram sua 
vitalidade, abrigando, por vezes, novos públicos e novos objetos de consumo e, 
em alguns casos, alteraram totalmente seu “mix” de produtos. 

Lugares de grande relevância no contexto de Belo Horizonte, as galerias se consti-
tuíram em importantes referenciais para a cidade: pelos seus espaços internos cir-
cularam, ao longo da história da cidade, grupos distintos. A importância dessas vai 
além da função comercial que nelas foram e ainda são exercidas no hipercentro: 
ao reconstituir as suas trajetórias se torna possível compreender as modificações 
vivenciadas pela cidade. 

O Conjunto Arcângelo Maletta[1], inaugurado em 1961, teve sua construção iniciada 
em 1957, no local que abrigara o antigo Grande Hotel, na esquina entre a Avenida 
Augusto de Lima e a Rua da Bahia. Inaugurado em 1897, o Hotel se tornou local 
preferencial para encontros políticos, eventos culturais e de lazer e se consolidou 
na vida social da cidade a partir da inauguração do “Bar do Grande Hotel”, que foi, 
durante muito tempo, local de encontro da boemia da cidade. Em 1918 o Hotel foi 
comprado por Archângelo Maletta, um imigrante italiano que empreendeu ampla 
reforma no prédio. Em 1957 o Grande Hotel foi vendido para a Companhia de 
Empreendimentos Gerais, que optou pela demolição do imóvel causando grande 
comoção entre a população. Nos jornais da época, nota-se nas narrativas acerca 
da demolição do edifício um sentimento de comoção: 

Com o Grande Hotel, morre uma das melhores tradições da capital. O 
velho estabelecimento teve a mais importante participação na vida belo-
horizontina – foi o centro político, social e artístico, por longos anos (...). 
Vai acabar o Grande Hotel. As picaretas, em nome do progresso, estão 
destruindo uma das mais caras tradições da cidade de Belo Horizonte. 
Vão derrubar, para dar lugar a um colosso de cimento armado, um 
estabelecimento que de tal forma se incorporou à vida da capital, que 
com ela chega a se confundir (Diário da Tarde, 13 de novembro de 1957)

A demolição do Grande Hotel se configurou como perda para a memória da ci-
dade e permite pensar a tensão entre o tradicional e o moderno estabelecida ain-
da nos primeiros anos de Belo Horizonte, que, longe de ser uma particularidade 
da nova capital, reflete uma questão intimamente ligada à modernidade, seja no 

[1] Ocupando uma área de oitenta e oito mil metros quadrados, o Conjunto Arcângelo Maletta 
abriga atualmente uma comunidade que soma em torno de três mil pessoas entre moradores e 
trabalhadores. Ao todo, são três blocos: um comercial, com vinte andares e seiscentas e quarenta 
e duas lojas; o edifício Dona Genoveva, de administração independente, com dezoito andares e 
sessenta apartamentos de quatro quartos; e o terceiro com trinta andares e trezentos e dezenove 
apartamentos. No primeiro e no segundo piso há cento e vinte e três lojas, e na parte externa, vinte 
e duas, das quais doze se voltam para a Avenida Augusto de Lima e dez voltadas para a Rua da Bahia.  
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que diz respeito à contestação dos valores tradicionais, seja em relação às suas 
tensões internas. 

O novo edifício, um “colosso de cimento armado”, cujo projeto foi desenvolvido 
pelo arquiteto Oswaldo Santa Cruz Nery, apresentava linhas modernas e abrigaria 
em seu interior uma “cidade dentro de outra cidade”, como anunciavam as peças 
publicitárias para o lançamento do empreendimento, que pode ser pensado em 
consonância com o discurso desenvolvimentista que havia marcado as décadas 
de 1940 e 1950, materializado na construção da Pampulha. A edificação seria 
composta por dois blocos, sendo um comercial, contendo salas distribuídas em 
dezenove andares, e outro, com trinta andares seria um apart hotel que foi poste-
riormente convertido em apartamentos residenciais. As dimensões da edificação, 
seu amplo saguão repleto de lojas, somadas à escada rolante e aos elevadores 
faziam do Maletta um dos importantes símbolos do progresso da cidade. 

Devido à sua localização, o Maletta se tornou local preferencial para residência 
de estudantes que vinham do interior do Estado e trabalhadores da região, bem 
como para a instalação de escritórios. O edifício se configura como um novo estilo 
de morar ao oferecer também um amplo conjunto de salas destinadas ao setor de 
serviços, as quais se articulam com a galeria de lojas, lanchonetes, bares e restau-
rantes. Essa multiplicidade de usos garantiu a diversidade de público ao longo dos 
anos. 

De acordo com Lemos (2010), o Maletta configura um território ocupado por 
distintos grupos recupera a “domesticidade urbana pré-industrial”, já que os as-
pectos de familiaridade e de magia pairavam no lugar. O que se privilegiou foi a 
preservação do componente essencial do espaço público tão característico das 
cidades mercantis: a superposição de funções e a variedade de grupos sociais em 
um mesmo território.     

Ao longo da década de 1960 o Maletta se converteu em ambiente que atraia um 
público intelectualizado vinculado a movimentos culturais, sociais e artísticos: 
poetas, escritores, músicos, intelectuais e militantes políticos, o que enseja, em 

função do momento vivido pelo país, uma reputação negativa ao edifício, que pas-
sa a ser visto por parte de moradores da cidade como local de desordem, de “sub-
versão”. Com o passar dos anos, as críticas dirigidas aos usuários se tornam mais 
acirradas – as festas agitadas, as brigas, e desordem nas repúblicas de estudantes, 
o consumo de drogas, os hippies, os encontros entre pessoas do mesmo sexo, as 
prostitutas, o sexo nos corredores e escadas – o que fazia com que o lugar fosse 
cada vez mais estigmatizado. Essas representações constituíram a imagem do ed-
ifício ao longo de sua história. De acordo com Borges (1996),

Durante o dia apresentava um movimento comercial recatado, digno 
se suas livrarias e escritórios de representações, lojas de armarinho. 
Um de seus blocos era residencial, com entrada à parte. À noite, porém, 
as galerias do edifício eram invadidas por hordas de clãs e artistas, 
músicos, jornalistas, prostitutas e bêbados de variados escalões que 
ocupavam todas as mesas disponíveis no local. Quem pisava no 
Maletta depois das seis tinha uma reputação a zelar. Ou a perder, mais 
frequentemente (BORGES, 1996, p. 45). 

De acordo com Salles (2005) na sobreloja do prédio instalaram-se algumas 
pequenas boates, Sagarana, Berimbau, os “inferninhos” Oxalá, Lua Nova, Janga-
deiro, Three Glass, frequentados por “boêmios, intelectuais de esquerda e por 
moças – e outras que não eram moças – fixando um marco na história da mulher 
mineira”. Já o compositor Gervásio Horta, frequentador do edifício há quarenta 
anos observa: “Bar há quarenta anos era coisa de homem... dizíamos que mulher 
lá não dava bola, mas bolinha” (Jornal Estado de Minas, 31 de março de 2002). 
Nesse sentido, o Maletta, principal espaço de sociabilidade no centro, marca uma 
nítida transformação na época. Sua importância está relacionada com sua capaci-
dade de condensar no seu espaço fatores que integram a representação cultural 
do momento: o território do Maletta propicia o rompimento de limites no espaço, 
das várias identidades no mundo social e uma reterritorialização de vários grupos 
até então espalhados pelo centro (LEMOS, 2010).

O surgimento de novos espaços de encontro na cidade, principalmente a partir da 
década de 1980, assinala uma relativa perda de importância do edifício Maletta. No 
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entanto, ainda que o local tenha mantido sua imagem vinculada à transgressão, às 
discussões políticas e culturais, seus espaços mantiveram sua vitalidade. 

O Edifício, ao longo de seus cinquenta anos, conservou uma vivência que lhe con-
fere a importância que possui nos dias atuais. Ainda que percebam a necessidade 
de melhorias na infraestrutura do edifício, é possível afirmar que os condôminos 
do Maletta, bem como a administração, estão conscientes de que a vida daquele 
espaço está condicionada à “estética” e à diversidade mantida ao longo dos anos. 

Por um lado, o reconhecimento desse espaço por determinados grupos como 
lugar “moralmente condenável”, gerou um estereótipo negativo àqueles que ali 
frequentavam. A imagem de transgressão, de decadência moral e estética per-
manece nas representações construídas sobre o edifício. Por outro lado, ao longo 
de sua existência, os espaços do Maletta abrigaram a transgressão que o define 
como um “lugar” reconhecido coletivamente por indivíduos que compartilhavam 
valores semelhantes que ainda fazem deste um lugar de memória, de pertenci-
mento e identidades.

A “varanda” do Maletta: novas apropriações, velhas 
tradições
As comemorações do cinquentenário do Maletta tiveram início em outubro de 
2009. A programação incluiu uma missa realizada na sobreloja, sorteios de 
brindes, promoções nos restaurantes, livrarias e papelarias, feiras de artesanatos 
produzidos pelos moradores, lançamento de livro sobre o condomínio e diversas 
apresentações musicais. A fala dos organizadores da exposição permitia pensar 
as pretensões dos comerciantes que se estabeleceram na varanda da sobreloja: 

Nosso objetivo é trazer de volta o olhar para o Maletta, quebrando a 
aura marginalizada dos últimos anos. Temos eventos todos os sábados 
e a ideia é estabelecer um ponto de encontro no edifício, que tem 
localização estratégica, no novo corredor cultural de BH - da Praça da 

Estação à Praça da Liberdade, completa o outro proprietário (Entrevista 
realizada em outubro de 2009). 

A partir de então, a administração do Edifício implementou ações que visavam 
criar espaços que atraiam públicos distintos. A “má fama” adquirida pelo Edifício 
ao longo dos anos era uma questão a ser resolvida. No entanto, ainda que se ad-
mitisse à época a necessidade de uma reforma, os administradores reconheciam 
que esta deveria ser executada com o intuito de atrair novos frequentadores e 
manter a diversidade existente, sem alterar o que se reconhecia como seu maior 
patrimônio:

Porque o Maletta está precisando de uma reforma, de uma revitalização 
para trazer um público novo também. Hoje eu tenho um público que 
não tem muita vontade de divulgar o Maletta... Quem entra aqui e 
não está esperando: “Ah, está tão decadente!” Por que ele está um 
pouco decadente. Mas eu quero o Maletta vivo, sabe assim? “O Maletta 
é bacana!”, “O Maletta é histórico, gente! A gente tem que conhecer 
aqui porque ele é histórico!” – Então essa gente tem que conhecer... 
tem que preservar as características dele, mas ele tem que dar uma 
modernizada... (...) E aí vai ter uma frequência misturada maior, que 
venha mais gente aqui. Venha gente conhecer os sebos aqui, que é 
importante! Venha conhecer essas lojas que tem aqui dentro, venha 
trazer serviço para as costureiras, para o sapateiro... E divulgar que tem 
aqui tem isso, as pessoas não sabem que tem isso aqui (...) vem para 
comprar, vem para conhecer, venha trazer o seu relógio para consertar 
aqui... Esse seu relógio antigo que está parado tem um moço aqui que 
conserta para você... E vão movimentar, essas pessoas vão ganhar 
dinheiro, vão ficar felizes... Vai girar dinheiro aqui dentro também 
para o comércio. Eu acho que é esse o primeiro passo é ver se a gente 
consegue modernizar isso aqui, limpar o Maletta, sabe? Volto a falar: 
não limpar o humano, limpar o físico dele. Que está bem precisando de 
um banho (Entrevista realizada em 03 de agosto de 2011).   

Com a intenção de se preservar e divulgar a história do edifício foram realizadas 
em 2011 discussões entre moradores e comerciantes sobre o encaminhamento 
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do pedido de tombamento do Maletta ao Conselho Deliberativo do Patrimônio 
de Belo Horizonte. O tombamento não se efetivou, mas, de acordo com o ad-
ministrador, esta seria uma forma de conseguir recursos para a manutenção do 
edifício. Buscava-se, assim, manter as características que o tornaram referência 
para os moradores da cidade: um tipo de comércio que atendesse aos usuários e 
preservasse as características físicas da edificação, passíveis de serem mantidas a 
partir do tombamento do edifício como patrimônio cultural da cidade. Para tan-
to, os estabelecimentos implantados a partir não buscariam oferecer produtos e 
serviços que não estivessem voltados para o tipo de público que tradicionalmente 
frequentava o edifício. 

O Maletta possibilita pensar os conceitos de patrimônio material e imaterial. Tal 
dicotomia se revela insuficiente para compreender as complexas relações esta-
belecidas entre os sujeitos e os espaços uma vez que o universo material se con-
figura como mediador de valores e significados: separá-los restringe a apreensão 
dos seus sentidos. Assim, a despeito de grande parte da prática das ações gov-
ernamentais ainda se ater ao bem material, o conceito de tombamento passa a 
incorporar a ideia de guarda da memória coletiva e interpretação da construção 
cultural. Assim, à materialidade da edificação, soma-se a ideia do tombamento 
o sentido de interpretação do patrimônio cultural que transcende o “colosso de 
cimento armado” e permite apreender a totalidade de seus significados (Meneses, 
2004).         

A busca pela adaptação aos novos tempos suscita pensar a relação entre passado 
e presente, entre o novo e o antigo. As galerias, que se configuraram novidade, 
o novo em relação ao antigo comércio da região central, buscam, na atualidade, 
se “modernizar”, ainda que essa modernização tenha como referência – algumas 
vezes negada – o passado, a memória e a tradição. 

Por meio da memória, o Maletta se constitui atrativo para os grupos que agora se 
apropriam de seus espaços: neles os sujeitos vivenciam experiências partilhadas 
e, por meio delas, constroem também suas memórias. Assim, o espírito do velho 

Maletta, espaço que abriga a contestação política, a intelectualidade, os artistas, os 
velhos ofícios, enfim, a diversidade, parece ser o que assegura a sua presença na 
memória dos moradores da cidade. Nesse sentido, essa parece ser uma das pis-
tas para a compreensão da permanência do Maletta como espaço referencial na 
paisagem da cidade. Os frequentadores antigos, assim como os que atualmente 
frequentam seus espaços o fazem, em sua maioria, conscientes do significado do 
edifício para a memória da cidade. Essa memória fica implícita nas falas que ten-
tam até por vezes relativizá-la: 

Tem muita gente que entra nessa de tradição... esses negócios de 
tradição. Eu não acho que é por aí não, sabe? Acho que [as pessoas 
frequentam o edifício] porque é descontraído. Isso aqui não é um 
shopping. Se fosse um shopping, nunca ia ser assim, sujo, as pastilhas 
caindo... Mas também não é um botequim da Praça Raul Soares. 
Tem um certo estilo próprio que foi sendo criado com o tempo... Até 
a própria decadência. Estava olhando quando fui fazer uma reforma, 
percebi que as paredes são todas tortas, tudo torto... muito engraçado... 
mas é torto, muito torto... E já tem um tempo que o prédio tá em pé, 
se não caiu... Tem que ter um estilo próprio, sabe? É legal isso... Mas 
acho que tem um estilo próprio aqui, diferente... São poucos os prédios 
na cidade que são chamados pelo nome... São poucos e em todas as 
cidades tem prédios assim. Em Nova York, o Empire States, em Buenos 
Aires, o Coliseu, aqui o Maletta, o Acaiaca, mais uns dois ou três, não sei 
(Entrevista realizada em 01 de outubro de 2011).  

A fala do entrevistado reforça a ambiguidade: no início do seu depoimento, ao ser 
perguntado sobre as razões que levam as pessoas a frequentar o Maletta, ele afir-
ma não concordar com os argumentos que atribuem essa frequência à tradição 
e à história do lugar. No entanto, o restante de sua fala reafirma a tradição do 
Maletta. Ainda que queira destacar as virtudes dos novos estabelecimentos, o en-
trevistado deixa transparecer a relação inerente com o passado. O Maletta do pre-
sente é o resultado da acumulação dos tempos e tal como a paisagem da cidade, 
seus espaços foram, em certa medida alterados, renovados, eliminados e manti-
dos em permanente modificação no intuito de acompanhar as transformações 
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da sociedade. Essa sobreposição de temporalidades faz do Maletta um lugar de 
memória, que guarda em seus espaços marcas indeléveis do vivido, referência 
para grande parte dos atuais frequentadores.   
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RESUMO
O presente artigo apresenta a metodologia DRAPI e seu sistema de análises 
integradas aplicadas a um edifício modernista pernambucano. Com isso propõe 
novas possibilidades na elaboração de projetos de intervenções em exemplares de 
arquitetura moderna degradados. A revisão bibliográfica compreende a discussão 
da preservação do patrimônio modernista do século XX acerca dos desafios 
enfrentados e o redesenho da metodologia DRAPI aplicado ao Comércio Futebol 
Clube (edifício modernista subutilizado e em deterioração) com o objetivo de mostrar 
como essa ferramenta pode funcionar como respaldo técnico na avaliação dos 
bens patrimoniais modernistas para posteriores intervenções. Devido a capacidade 
em diagnosticar a significância do bem e seu atual estado de conservação, a 
viabilidade técnica das intervenções, os impactos diretos e indiretos e as propostas de 
adequabilidade do edifício às demandas atuais existentes. 

Palavras-chave: Metodologia DRAPI; Preservação; Edifícios Modernistas.
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1.  OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
MODERNISTA.
Há uma forte discussão a respeito da conservação do patrimônio arquitetônico 
moderno, uma vez que este se mostra desafiador para o campo da teoria e ética 
da conservação.

Segundo Moreira (2011), estes desafios apontam para as dimensões técnica, ma-
terial e o alicerce da teoria da conservação. Aborda ainda que a arquitetura mod-
erna possui peculiaridades que precisam ser levadas em consideração e questiona 
o porquê conservar a arquitetura moderna? Como conservar? E o que conservar?”.

Este artigo pretende abordar os desafios impostos na preservação de edifícios 
modernistas e como a metodologia DRAPI pode trazer respostas para a conser-
vação desses exemplares modernistas degradados e ou subtilizados.

A arquitetura moderna propôs novas soluções espaciais (principalmente espacial-
idades internas) e plásticas, introduziu métodos inovadores na construção, dialo-
gou de um modo diferente com o lugar em que se inseria. Sendo assim, modificou 
a forma de habitar e de se apropriar dos espaços como considera Jokilehto que 
afirma que a:

Modernidade não é um estilo, mas uma abordagem cultural que 
penetrou todas as regiões do mundo e é expressa em uma variedade 
de formas. É esta pluralidade de expressões que representa nossas 
culturas contemporâneas e que forma nosso patrimônio recente 
(JOKILEHTO,2003, p. 109. Apud MOREIRA, 2011).

E decorrente desta essa pluralidade de expressões e como a arquitetura moderna 
se apropriou de cada uma delas que hoje a consideram com aspectos universali-
zantes. 

Apesar de uma vasta produção de bons exemplares de construções modernas a 
pergunta “do porquê conservar a arquitetura moderna?” ainda não é um consen-
so. Pois, trata-se de um debate amplo e complexo, uma vez que “nossas socie-
dades ainda não consolidaram a ideia de que a arquitetura moderna é um pro-
duto cultural e que deve ser protegida para as futuras gerações” como afirma 
Moreira (2011, p.4).

Outro argumento discutido nessa questão é o fato da produção da arquitetura 
moderna ainda ser muito recente para ser compreendida como patrimônio, visto 
que a distância temporal é relevante. Em contrapartida, os edifícios modernistas 
envelheceram precocemente, uns porque foram construídos para durarem pouco 
tempo e outros pelo uso inadequado dos materiais aplicados.

Para que um bem seja entendido como patrimônio é necessário atestar sua sig-
nificância para a sociedade o que requer tempo. Porém se não preservados, estes 
edifícios irão desaparecer antes mesmo de serem avaliados como bens patrimo-
niais. Já que muitos deles encontram-se em processo de contínua deterioração. 
Sendo assim, ações emergentes e eficazes para a salvaguarda desses bens de 
modo preventivo torna-se primordial até que suas significâncias sejam atestadas 
(MOREIRA, 2011). 

Partindo para a abordagem da segunda pergunta: Como conservar exemplares da 
arquitetura moderna? Nelci Tinem declara que “a prática existente hoje relativa à 
análise, preservação e restauração de obras modernas, aliada à reflexão consa-
grada sobre patrimônio e restauro de forma geral, torna possível enfrentar para-
doxos e inquietações concernentes a este processo” (TINEM, 2010, p.6).

Entende-se então, que a conservação de edifícios modernos deve se basear na te-
oria conservacionista contemporânea, porém esta carece de uma reinterpretação 
de seus preceitos diante das peculiaridades a que a arquitetura moderna dispõe 
(VINÃS, 2010). E como diz Tinem (2010, p.6), “implica em intervenções que devem 
responder a anseios e sensibilidades contemporâneas”.
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Sobre essa abordagem, Carsalade declara:

A questão da conservação se centra agora, portanto, no conceito 
de transformação, ou seja, como manejar essa transformação de 
forma que não se rompa a delicada tessitura entre a tradição e 
contemporaneidade, pois, ao intervir no bem patrimonial nós o estamos 
modificando, sempre, afinal pela tradição ele já nos chega alterado, pela 
cultura ele nos chega tematizado e, pelo tempo, com sua significação 
‘original’ perdida” (CARSALADE,2015, p.22).

Ainda sobre as intervenções em construções modernas, Fernando Moreira (2011) 
aborda que a autenticidade está associada à materialidade do bem e a sua noção 
de verdade. E que os valores atribuídos aos edifícios estão baseados nessa mate-
rialidade, na forma de articulação e na interpenetração de seus espaços internos 
e externos.

Já o rápido avanço das técnicas e materiais utilizados na construção civil, impedem 
que a restauração de edifícios modernos sejam feitos com os mesmos materiais e 
técnicas que datam a sua construção. As escolhas permeiam entre a substituição 
desses materiais por similares e uma nova tecnologia adotada ou até mesmo a 
completa substituição por elementos de natureza diferente. Com isso, traz ques-
tionamentos acerca dos princípios da verdadeira natureza e mínima intervenção 
impostas pela ética da conservação, uma vez que as recomendações são para que 
se respeite o máximo possível a sua verdade e que sejam feitas o mínimo de inter-
venções possíveis (ZANCHETI,2014).

Na arquitetura moderna nem sempre será possível obedecer completamente as 
premissas impostas pela conservação, uma vez que a produção dessa arquitetura 
é diversificada e os procedimentos impostos dependerá dos valores atribuídos em 
detrimento dos objetivos que se pretende atender com as intervenções. Moreira 
(2011) completa afirmando que “é preciso encontrar um equilíbrio entre a autenti-
cidade do espaço e o respeito pela autenticidade material” (MOREIRA,2011, p.33).

Para Carsalade (2015, p.20) “O que se preserva, na realidade, é a identidade em 
transformação, ou seja, a preservação não está na capacidade do bem de per-
manecer como está, mas na sua capacidade de mudar junto com as mudanças 
socioculturais”.

E diante das argumentações de “O que conservar?” sua maior problemática apoia-
se na ausência de políticas que financiem os altos custos destas intervenções e 
em como selecionar as obras a serem restauradas, já que é impossível restau-
rar tudo o que possuir valor artístico (TINEM, 2010). Outro ponto desafiador está 
na significância desses bens para a sociedade atual, uma vez que esta ainda não 
reconhece esses edifícios como patrimônio a ser conservado.

Mesmo com todas essas dificuldades impostas à teoria e prática da conservação, 
Moreira (2011, p.8) “não acredita que a conservação da arquitetura moderna deva 
ser diferente da conservação de obras de um passado mais distante, nem que 
devamos criar toda uma nova teoria da conservação para lidar com ela”. Basta 
apenas que as edificações modernistas sejam analisadas criteriosamente acerca 
do que conservar e como intervir diante da sua significância uma vez que cada ed-
ifício possui suas peculiaridades e valores diferenciados uns dos outros atribuídos 
ao longo do tempo.

E como deveria ser essa análise criteriosa? O que avaliar nesses edifícios para que 
a sua posterior intervenção obtenha sucesso de apropriação? Qual a significância 
cultural desse exemplar modernista para seus usuários? É diante dessas pergun-
tas que a metodologia DRAPI procura direcionar os caminhos que os projetos de 
intervenções em exemplares de arquitetura moderna devem adotar.

2.  A APLICABILIDADE DA METODOLOGIA DRAPI
A metodologia DRAPI (D- descrever; R- retrospectar; A-avaliar; P- prospectar e I-im-
plementar) foi concebida pelo Laboratório de Pesquisa de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e visa identificar a possibili-
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dade de mudança de usos em edificações da arquitetura moderna subutilizadas 
ou abandonadas através de um sistema de análises integradas (LOUREIRO; AM-
ORIM et al, 2006).

Para um melhor entendimento, o fluxograma (ver figura 1) apresentado por Am-
orim e Loureiro(2009) sintetiza suas etapas:

Figura 1 - Fluxograma da Metodologia DRAPI

Fonte: Amorim e Loureiro, 2009

Segundo Amorim e Loureiro (2009, p.5) “diversos métodos e instrumentos analíti-
cos são utilizados de maneira integrada às etapas da DRAPI, de modo a trans-
formá-la numa metodologia sistemática, baseada em dados objetivos e na identi-
ficação de problemas.”

A metodologia DRAPI está estruturada em 3 etapas (ver figura 1)  

A etapa 1- Descrever e Retrospectar: Prioriza o detalhamento do edifício, sua 
significância, o contexto sociocultural e histórico em que está inserido. Além de 
refletir acerca da cultura construtiva e espacial para intervir sem que haja o com-
prometimento da integridade do bem. No que diz respeito a retrospectar, como 
o próprio nome já diz, configura-se como uma ação de rememorar o passado. Ou 
seja, apresenta o grau de perda do desempenho dos sistemas, componentes e 
elementos do edifício relacionados aos aspectos tectônico, espacial, funcional e 
compositivo. Assim, consegue-se mapear também a perda da integridade e auten-
ticidade do bem. (LOUREIRO; et al, 2006).

A etapa 2 - Avaliação e Prospecção: A avaliação consiste numa série de medidas 
para estabelecer ações diante do novo uso e da edificação restaurada. Que con-
sidera os seguintes aspectos: 

- Desempenho: Visa o correto comportamento do edifício, dos componentes e 
elementos sendo utilizados, considerando os agentes de exposição. Os critérios 
de desempenho adotados são fundamentais para as tomadas de decisões, tanto 
na fase de pré-ocupação como na pós-ocupação.

- Benefícios: Estabelece os ganhos trazidos à edificação em curto e longo prazo 
e busca estabelecer ações que facilitem a avaliação das vantagens, conflitos e in-
ter-relacionamento entre os componentes da edificação;

- Custos: Avalia os custos iniciais e do ciclo de vida do edifício, especulando a ma-
nutenção das soluções adotadas; 

- Viabilidade Técnica: Elenca as possíveis adaptações da estrutura existente do ed-
ifício aos requerimentos do novo uso e da nova tecnologia escolhida (LOUREIRO; 
et al, 2006).

Na prospecção são abordadas as possibilidades futuras a curto, médio e longo 
prazos das decisões de projetos e a capacidade de adaptabilidade do edifício di-
ante de intervenções acumulativas sem que a estrutura primária seja compro-
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metida, evitando a sua obsolescência. Com isso, são considerados os seguintes 
aspectos:- Impactos: Os impactos diretos e indiretos sobre os níveis ambientais;- 
Adequação: A adequabilidade das propostas da tecnologia devido ao contexto 
físico e sociocultural;- Manutenção: Os custos de manutenção preventiva e/ou de 
substituição dos componentes;- Aceitação: Estabelece o grau de aceitabilidade da 
nova tecnologia pelos usuários em função dos seus aspectos culturais (LOUREIRO; 
et al, 2006). Na etapa 3 – Implementação: Estão inseridas as estratégias projetuais 
de implementação. Juntamente com o diagnóstico das outras etapas é identificada 
as soluções prioritárias para edificações em desuso a fim de propor ações projeti-
vas. Para isso, baseia-se na tríade do 3R (Restaurar, Readequar e Reutilizar):

- Restaurar :envolve a recuperação estrutural do edifício em análise;

- Readequar: consiste na readequação no quesito de conforto térmico da edifi-
cação a seus usuários e a acessibilidade;

- Reutilizar: visa o desenvolvimento de propostas de reutilização de áreas ociosas 
mediante as possibilidades de novos usos.

Já no item de Financiamento, se considera os possíveis modos de financiamentos, 
englobando o público e privado. E na ação de Plano de Monitoramento, orienta-se 
o monitoramento do desempenho do edifício e tomadas de decisões corretivas 
mediante o aparecimento de anomalias. (LOUREIRO; AMORIM et al, 2006)

Esse sistema de análise proposto é extenso e envolve muitas variáveis. Por isso, 
para um melhor entendimento dessa metodologia esse trabalho apresenta um 
estudo de caso de uma edificação modernista em processo de deterioração. Apli-
cando a metodologia DRAPI através do realinhamento de suas fases para uma 
avaliação minuciosa da significância cultural e os direcionamentos apontados 
para uma futura reutilização de suas estruturas respeitando seu sítio, suas carac-
terísticas arquitetônicas e a integridade do bem.

2.1 O Comércio Futebol Clube: uma análise aplicando a 
metodologia DRAPI.
A obra modernista em estudo é o Comércio Futebol Clube, situado no interior per-
nambucano, na cidade de Caruaru. Atualmente essa edificação de valoração cul-
tural e com uma bagagem de memória afetiva para a população local, encontra-se 
em situação de esquecimento, sucateamento e em progressiva deterioração. Sen-
do alvo de atos ilícitos e criminosos, favorecendo um cenário de insegurança nos 
seus arredores (Ver figura 2).

Essa edificação pode ser considerada como um patrimônio cultural edificado[1] e 
um excepcional representante da Arquitetura Moderna Pernambucana, existindo 
a preocupação em salvaguardá-lo para as próximas gerações de maneira que elas 
usufruam e contribuam para a contínua historicidade do bem.

[1] Apesar do Comércio Futebol Clube não ser tombado pelo IPHAN, nem por nenhum 
outro órgão responsável por tombamento de patrimônio, é possível identificá-lo como 
patrimônio cultural edificado por sua representatividade para a cidade de Caruaru e 
por ser um exemplar da Arquitetura Moderna Pernambucana.
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Figura 2 – Registros da degradação do Comércio Futebol Clube. 

Fonte: Acervo pessoal das autoras, 2017 

Por oferecer diversas atividades recreativas e ser um dos principais equipamentos 
de lazer em Caruaru na época de seu funcionamento o Comércio Futebol Clube 
foi marcado por fins de semana bem frequentados, se tornando um ambiente de 
distração e favorecimento de vínculos afetivos entre os cidadãos, estando ainda 
presente nas lembranças destas pessoas. Entretanto, apesar do abandono a edifi-
cação não foi totalmente descaracterizada quanto ao seu estilo arquitetônico, pois 
ainda mantém seus elementos mais característicos.

Para a avaliação sistemática desse bem patrimonial todas as etapas da metodolo-
gia DRAPI foram seguidas, apesar da inviabilidade de serem abordadas integral-
mente as ações que as compõe. Sendo escolhidos apenas os critérios mais per-
tinentes para a realização das análises e formulação dos produtos desse estudo, 
conforme o fluxograma adaptado abaixo:

Figura 3 - Metodologia DRAPI para a Análise do Comércio Futebol Clube. 

Fonte: Amorim e Loureiro, 2009

Modificado pelas autoras, 2017 

Na etapa 1, a Descrição será cumprida pela compreensão da significância do bem 
(ver figura 4), através da verificação dos valores (propriedade extrínsecas) e análise 
dos atributos físicos do bem (propriedades intrínsecas); 

Na Retrospecção o atual estado de conservação será diagnosticado por meio do 
mapeamento de danos e da análise das mudanças e permanências que o clube 
sofreu ao longo dos anos, a fim de compreender o grau de perda da integridade e 
autenticidade do Comércio Futebol Clube.

Na etapa 2, a Avaliação aponta as possibilidades de novos usos para o Clube a 
partir de uma análise investigativa por meio de consultas populacionais identifi-
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cando as carências de equipamentos no bairro; da comparação do cenário atual 
versus o cenário futuro em função de suas problemáticas e potencialidades; e da 
averiguação se os sistemas prediais suportam as adaptações diante das novas 
propostas de usos.

Ainda na etapa 2, a Prospecção estabelece as soluções adequadas as demandas 
atuais existentes por meio da observação dos impactos diretos e indiretos que a 
reutilização do Comércio Futebol Clube virá a ter. Relacionando esse resultado a 
adequabilidade da proposta de novos usos e das tecnologias escolhidas.

Figura 4 – Detalhamento da etapas da metodologia DRAPI 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

Na etapa 3, a Implementação pretende traçar as estratégias de projeto baseadas 
nos resultados obtidos nas outras etapas. A identificação de soluções mais ur-
gentes e ações projetivas com embasamento na tríade do 3R contribuirá para o 
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desenvolvimento das orientações projetuais com critérios mais adequados diante 
da integridade e autenticidade do Comércio Futebol Clube (Ver figura 4).

Conclui–se que a aplicação dessa metodologia DRAPI norteia a avaliação de um 
edificação modernista que antecede a elaboração do projeto de intervenção e 
pode contribuir para o alcance de resultados coerentes e interligados através de 
uma correta análise acerca do patrimônio cultural edificado sobre aspectos, sejam 
eles físicos, culturais, econômicos e ambientais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho tem o intuito de apresentar a metodologia DRAPI aplicada a um 
edifício modernista degradado como resposta ao questionamento de “como con-
servar edifícios modernos”, mostrando que essa metodologia funciona como uma 
ferramenta de avaliação dessas estruturas existentes e pode vir a orientar os con-
servadores em como reutilizar essas obras de forma mais assertiva. Respeitando 
suas principais características, sua relação com o entorno e sua população local e 
os valores adquiridos ao longo dos anos 

Como o estudo ainda não foi finalizado integralmente não será apresentado seus 
resultados finais, e sim os resultados esperados e a sua contribuição para a cidade 
de Caruaru. 

Na fase Descrever e Analisar, a compreensão da significância do bem promove uma 
maior segurança aos conservadores de como preservá-lo, julgando através do 
reconhecimento de seus valores o que tem mais peso para a população local; na 
fase Retrospectar o diagnóstico do atual estado de conservação traz um respaldo 
técnico assertivo mediante o mapeamento de danos e resultado das patologias 
existentes; na fase Avaliar, serão apresentadas as indicações de novos usos viáveis 
para o projeto de intervenção. Contribuindo de maneira coerente para as decisões 
do arquiteto conservador. Já na fase Prospectar, aparecem as respostas acerca 
de quais tecnologias a serem utilizadas na intervenção e quais as adaptações às 

demandas atuais serão necessárias. Na fase Implementar, será mostrado as ori-
entações projetuais para uma futura intervenção de readaptação às demandas 
atuais existentes e reutilização de suas estruturas, baseado nos resultados ad-
quiridos por meio de toda a avaliação.

A metodologia DRAPI se apresenta como uma ferramenta complexa e que nem 
sempre poderá ser usada na sua totalidade em todos os edifícios modernistas 
já que estão sujeitas a peculiaridades. Entretanto, é uma forma de avaliar estes 
edifícios e trazer respostas fundamentadas para um debate amplo de como con-
servar essas estruturas subutilizadas e deterioradas, respeitando integral ou par-
cialmente a teoria contemporânea da conservação.
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RESUMO
O principal objetivo desta pesquisa é conscientizar professores e alunos sobre a 
importância de um Processo Educativo mais crítico acerca do Patrimônio Cultural. 
Discutimos sobre as propostas teatrais que questionam o sistema palco/plateia, 
representado pelo ideal de Teatro Épico de Bertolt Brecht. No Brasil, Zé Celso 
concebe o Te-at(r)o Oficina alinhado a proposta Marxista de Brecht. Lina Bo Bardi e 
Edison Elito projetam a reconstrução do Te-at(r)o, aplicando elementos físicos que 
traduzem a Quebra da 4ª Parede, a negação da caixa cênica italiana, promovendo 
questionamentos sociais com o desnudamento das estruturas teatrais. Nesse sentido, 
propomos um modo crítico de ensino para o Patrimônio a partir do Estudo de Caso 
e das leituras, tirando o aluno da passividade, objetivando aulas mais didáticas, 
participativas, questionadoras.

Palavras-chave: Arquitetura Teatral; Estética Marxista; Ética; Educação Patrimonial.
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ÉTICA, TEATRO, ARQUITETURA E EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL: Uma Experiência Didática

01. Introdução
Mostra-se ético da minha parte evidenciar a priori minhas frustrações no sentido 
de linearizar em modo lógico o texto aqui apresentado. Embora algumas histórias 
possam ser organizadas de maneira cronológica, como os acontecimentos relati-
vos às construções e desconstruções do Te-at(r)o Oficina enquanto arquitetura, 
percebi durante os estudos o movimento cíclico da dialética, gerando antes de 
conclusões, indagações.

O objetivo principal desta pesquisa é conscientizar o público sobre a importância 
de um Processo Educativo mais crítico acerca do Patrimônio Cultural, revisitan-
do os princípios Estético-Marxistas do Teatro Épico de Bertolt Brecht de 1926, os 
preceitos Éticos e Simbólicos da arquitetura do Te-at(r)o Oficina, cujo projeto de 
reestruturação foi concebido por Lina Bo Bardi, Edison Elito e José Celso em 1984 e 
a Pedagogia de Paulo Freire de 1970. Com metodologia multidisciplinar, propõe-se 
a quebra de algumas barreiras existentes entre educando e educador, criando um 
ambiente de participação mútua e questionamento.

02. Revisitando contextos

02.1 Teatros Experimentais do séc. XIX
O teatro, a partir do século XIX, torna-se efervescente em questionamento e trans-
formação. Segundo Zilio (2010, p. 164), a segunda metade do século marca-se pelo 
advento de um teatro realista. “Em nome da liberdade teatral e conscientes da 
segregação social existente na sociedade burguesa, questionou-se o fazer teatral 
hegemônico: a ilusão, a incompreensão da realidade e a separação entre os ar-
tistas (a elite) e a platéia (o povo) foram os pontos mais criticados”. Nessa época 

surgem dramaturgos como o alemão Bertolt Brecht (1898-1959) com sua crítica 
social expressa em poesias e peças teatrais, seguidos pelo Teatro total de Walter 
Gropius (1883-1969) com diversas configurações espaciais de palco e plateia, até 
a desconstrução total da caixa cênica italiana com os Teatros Experimentais con-
temporâneos, com espacialidade simbólica e flexível, como o Te-at(r)o Oficina de 
São Paulo/SP. (ZÍLIO, 2010, p. 164)

02.2 Bertolt Brecht e o Teatro Épico
Bertolt Brecht viveu 58 anos, entre inquietações perante a sociedade e o question-
amento sobre a função e sentido social do teatro. O poeta e dramaturgo nasceu 
em 10 de fevereiro de 1898, Augsburg, centro da Baviera, Alemanha, com o nome 
Eugen Friederich Bertold Brecht, e faleceu em 14 de agosto de 1956. (FURTADO, 
1995, p. 9).

Brecht concebe a ideia de um Teatro Épico, teoria criada por ele em 1926, quando 
publicou “Um Homem é Um Homem”. Aqui, é necessário primeiramente discorrer 
sobre o conceito de Épico dentro dos Gêneros Literários. (FURTADO, 1995, p. 11).

Deste Platão e Sócrates, e posteriormente Aristóteles, as obras poéticas recebem 
classificações em gêneros literários conforme sua estrutura e o conjunto de traços 
estilísticos, definidos em: “Lírica”, “Dramática” e “Épica”. (i) A LÍRICA é “inteiramente 
imitação”, segundo Sócrates, utiliza personagens em obras de tragédia e comédia, 
em “poemas de extensão menor” [Ex: canto, ode, hino, elegia]; (ii) A DRAMÁTICA 
é um “simples relato do poeta”, como nos ditirambos (cantos dionisíacos festivos 
que transitam entre alegria e tristeza), em que os personagens atuam por si [Ex: 
tragédia, comédia, farsa, tragicomédia]; (iii) A ÉPICA é mista e narrativa, incorpo-
rando o poeta e o personagem em obra de extensão maior, com narrador e per-
sonagens, como nas epopeias [Ex: epopeia, romance, novela, conto]. Apesar das 
definições, “[...] toda obra literária de certo gênero conterá, além dos traços es-
tilísticos mais adequados ao gênero em questão, também traços estilísticos mais 
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típicos dos outros gêneros”. Há exceções: baladas (diálogos de cunho narrativo); 
certos contos dialogados; monólogos extensos. (ROSENFELD, 1985, p. 15-19)

Retomando os diálogos sobre o Teatro Épico, evidencia-se o objetivo de Brecht: 
contrapor o chamado Teatro Dramático aristotélico. Na proposta Épica, “a peça é 
decididamente narrativa; os personagens interrompem a ação e dirigem-se dire-
tamente ao público, comentando ou ironizando uma situação ou uma ideia”. Esta 
ação chama-se distanciamento, recurso cênico usado para enfatizar uma ideia 
que aparentemente estará fora do contexto da cena, porém faz alguma crítica so-
cial relacionada. “O dramaturgo cita a si mesmo na peça e usa a metamorfose em 
cena” e explica as questões morais, éticas e sociais da vida cotidiana na obra. Esta 
forma, também denominada didática e pedagógica, foi utilizada em obras posteri-
ores pelo autor, ilustrando sua Teoria Épica. (FURTADO, 1995, p. 11).

Brecht expõe as características do Teatro Épico no Prefácio de seu livro intitulado 
“Mahagonny”, em que critica o juízo obscuro do teatro burguês em detrimento da 
didática e clareza épicas. As “diferenças, todavia, não representam pólos opos-
tos e sim divergências de acento” (ROSENFELD, 1985, p. 149). Há duas versões 
do quadro conforme variações de tradução para o português e interpretação. O 
quadro original, apresentado por Rosenfeld (1985, p. 149), descreve a Épica e a 
Dramática em 19 aspectos. A análise constante no livro de Augusto Boal (1991, p. 
115-116) é um compilado do quadro original, resumindo-o em 12 aspectos, estan-
do essa transcrita abaixo:

Quadro 1 – Poéticas Idealista e Marxista segundo Brecht

[Notas do autor]

01. Harmatia: falhas que o personagem possa ter pessoalmente

02. Anagnorisis: conhecimento adquirido

(Tradução e Resumo de Augusto Boal) (BOAL, 1991, p. 115-116):
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02.3 Por uma arquitetura teatral ética
A ética dedica-se a estudar os costumes ou ações humanas, numa abordagem 
científica, filosófica ou até teológica (VALLS, 1994, p. 7) buscando compreender 
mecanismos que melhorem seu funcionamento. A ética integrava a doutrina geral 
da virtude na Grécia Antiga, e aplicava-se às práticas inicialmente da economia e 
da política. O tema da “ética” foi “profundamente marcado pela filosofia alemã” no 
século XVIII, em que Hegel considerou o comportamento da sociedade, atenuan-
do a ética em proveito da moral. No século XX, a primazia da moral gerou reação 
filosófica, cujo pensamento ressaltou novamente o ético e o coletivo (LIMA, 2009, 
p. 121). Na atualidade, uma ética concreta não ignora os problemas da família, da 
sociedade civil e do estado, cujos desdobramentos têm sido circunscritos no âm-
bito do privado e do particular (VALLS, 1994, p. 70). Neste sentido, “a arquitetura 
que se destina somente às elites ou exclusivamente às demandas comerciais dos 
empresários da construção, isolando-se das necessidades das comunidades, cer-
tamente não é ética”. (LIMA, 2009, p. 121)

A autora identifica nos espaços teatrais de Lina Bo Bardi – com destaque aos pro-
jetos do (a) Teatro Gregório de Mattos (Centro – Salvador/BA), (b) Te-at(r)o Oficina 
(Bairro Do Bixiga – São Paulo/SP) e (c) Teatro SESC Pompeia (Bairro Pompeia – São 
Paulo/SP) – “uma preocupação com o público, e com a colaboração permanente 
deste público”, reconhecendo-se os valores éticos aplicados a arquitetura. (LIMA, 
2009, p. 120-122)

Para este trabalho, tomo o Te-at(r)o Oficina como Estudo de Caso. Desta arquite-
tura depreende-se valores capazes de evidenciar os pontos questionados até en-
tão, os preceitos Estético-Marxistas, o grande engajamento popular da obra, pelo 
experimentalismo na concepção do espaço cênico, pela Ética.

02.4 Te-at(r)o Oficina e seus atores
A Companhia Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, sob responsabilidade de seu mentor e 
criador, José Celso Martinez Corrêa, iniciou suas atividades em 1958, estudando a 
Antropofagia e a Arte Moderna Brasileira, alguns autores russos e especialmente 
o dramaturgo alemão Bertolt Brecht. A edificação, localizada à Rua Jaceguai, 520, 
Bairro do Bixiga, abrigava uma oficina mecânica e constituía-se num grande galpão 
longilíneo, com alvenaria de tijolos aparentes.

O Oficina recebe título de patrimônio tombado em 1982 pelo CONDEPHAAT – Con-
selho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico, e Turístico do 
Estado de São Paulo.

O bem foi reestruturado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi e pelo ar-
quiteto brasileiro Edson Jorge Elito, em projeto concebido entre 1984 e 1990, com 
obra concluída em 1994. O projeto reúne materializações sobre Cultura Popular, 
Arte e Política, expondo a nudez do teatro e da sociedade, aplicando os conceitos 
da Estética Marxista e da Ética na carne da arquitetura, gravando à fogo a ideolo-
gia e as identidades da companhia.

O IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – reconheceu a 
edificação e seu uso como Patrimônio Nacional Artístico em 2010.

Em 23 de outubro de 2017, o CONDEPHAAT aprova a construção de 3 (três) torres 
de 28 andares cada, com uso comercial e residencial no terreno entorno à edifi-
cação, o que gerará descaracterização do bairro de casarios de poucos pavimen-
tos.

Ainda ativo e persistente no trabalho, o Grupo completará, em 2018, 60 anos de 
existência. Abaixo apresento uma lista com os principais acontecimentos sobre o 
Oficina:
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• 28/10/1958 – Início do grupo com Zé Celso e colegas, estudos empíricos. 
PALCO SANDUÍCHE

• 31/05/1966 – Incêndio.

• HISTÓRIA E CONTEXTO: 1964 a 1984 – Ditadura

• 1967 – Flávio Império e Rodrigo Lefèvre: Projeto de Recuperação: PALCO 
ITALIANO GIRATÓRIO

• INVESTIDAS DO CAPITAL: 1980 – Silvio Santos tenta comprar para demolir 
a edificação

• 1982 – Tombamento Histórico (CONDEPHAAT)

• 1984 a 1994 – Projeto de Reestruturação (Lina Bo Bardi e Edison Elito) 
RUA-PALCO

• INVESTIDAS DO CAPITAL: 1997 – Silvio Santos tenta construir shopping

• 2010 – Tombamento Artístico (IPHAN)

• INVESTIDAS DO CAPITAL: 23/10/2017 – Aprovação de 3 torres Grupo Silvio 
Santos

• 2018 – 60 anos de resistência – Te-at(r)o Oficina

02.5 Elementos simbólicos do Oficina
Sobre os elementos instalados no espaço interno do Te-at(r)o Oficina, Vergueiro 
(2013, p. 2) destaca que “cada aspecto do prédio está intimamente ligado com al-
gum acontecimento ou gesto relacionado à prática artística”. As expressões popu-
lares, como o Carnaval, o Candomblé, a Umbanda, são representados no corredor 
central concebido para o espaço, sendo a arquitetura de Lina “uma consolidação 
antropológica dos gestos humanos na cidade”. 

Lima & Monteiro (2012, p. 24), reconhecem a ética do trabalho de Lina. A arquite-
ta traduz “elementos do imaginário popular e da cultura autóctone brasileira em 
suas obras para teatro” (LIMA & MONTEIRO, 2012, p. 24). Lina Bo Bardi exprime 
suas opiniões a respeito da produção artística popular e primitiva, :

“A grande Arte como que cederá seu lugar a uma expressão estética 
não privilegiada; a produção popular e primitiva perderá seu atributo 
(mais ou menos explícito, hoje) de manifestação não consciente ou 
de transição para outras formas, e significará o direito dos homens à 
expressão estética, direito este reprimido, há séculos, nos instruídos, 
mas que sobreviveu como semente viva, pronta a germinar, nos 
impossibilitados de se instruir segundo métodos inibitórios”. (BARDI 
apud LIMA & MONTEIRO, 2012, p. 24)

Em um primeiro momento de atuação de Lina dentro deste espaço teatral, a 
arquiteta projeta o espaço interno para a montagem de “Na selva das cidades” 
(1969), a arquiteta amplia “o espaço da ação, desmontando o palco giratório pre-
existente e montando em seu lugar um ringue de boxe numa plataforma elevada, 
na qual foram apresentadas quase todas as cenas. Toda a estrutura do teatro 
ficou à mostra, como pregava Brecht”, escancarando em seu simbolismo as estru-
turas caóticas da própria sociedade. (LIMA & MONTEIRO, 2012, p. 24). Apesar do 
clima hostil instalado pela Ditadura Militar, Bo Bardi consegue materializar o tema 
da violência urbana em expressões de arte.
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Segundo Lima (2009, p. 123), Lina Bo Bardi utiliza de conceitos flexíveis para inovar 
na linguagem arquitetônica. “Concebeu espaço, forma e teatralidade a partir dos 
escombros de um teatro incendiado”. Ela usava de uma liberdade para combinar 
linguagens e materiais diversos. 

Vergueiro interpreta com sensibilidade os significados do lugar, sendo eu incapaz 
de parafraseá-lo:

“Os corpos transformam e constroem o lugar ao ocuparem 
sistematicamente o espaço urbano. Lina não prevê um uso, reconhece 
os gestos e os eterniza para que eles permaneçam, cresçam e se 
transformem em simbiose com o espaço. Lina não delimita uma 
fronteira entre objeto e cidade, estabelece relações de continuidade, 
movimento e sentido, ou seja, narrativas”. (VERGUEIRO, 2013, p. 2)

Num segundo momento, em 1984, o projeto de restauro do Teatro Oficina foi 
concebido. Edison Elito, arquiteto co-responsável pelo projeto e obra, descreve 
o processo: “Quando iniciamos o projeto e durante toda a sua concepção, Lina e 
eu procuramos concretizar as propostas cênica e espacial de Zé Celso. Houve um 
saudável, por vezes complexo, processo de integração de diferenças culturais e es-
téticas”. O arquiteto, aqui, reconhece o embate difícil entre a formação modernista 
de Lina e sua enquanto arquitetos, devotados aos “conceitos de limpeza formal, 
pureza de elementos, less is more, racionalismo construtivo, ascetismo” à ideologia 
teatral de Zé Celso, defensor do “simbolismo, a iconoclastia, o barroco, a antro-
pofagia, o sentido, a emoção e o desejo de contato físico entre atores e plateia”, 
enfim, a concepção do “Te-Ato”. (BARDI, ELITO & CORRÊA, 1999, p. 13)

Segundo o arquiteto, houve a ideia por manter a estrutura preexistente devido 
à falta de recursos, contudo após outras discussões, preferiu-se demolir todo o 
espaço interno do teatro, “mantendo apenas as paredes envoltórias de tijolos”, 
os arcos romanos e parte da cobertura. Lina propõe desta forma, galerias laterais 
desmontáveis. (BARDI, ELITO & CORRÊA, 1999, p. 14)

Projetou-se uma passarela central, vencendo um desnível de 3m da porta de en-
trada aos fundos, com largura de 1,50 m. “O palco/passarela ganhou uma faixa de 
1,50m de terra coberta por pranchas desmontáveis de madeira laminada, mar-
cando mais fortemente o sentido de rua e de passagem [...]”. Tannuri, (2008, p. 
137) comenta os significados da passarela: “[...] a relação palco/plateia do Teatro 
Oficina remete às origens do Teatro, à ideia do entretenimento realizado na rua, 
como se fosse uma passagem, conhecido como palco/passarela. Os atores atuam 
no chão, próximo ao espectador modificando e aproximando a interatividade en-
tre ambos. Esta disposição se aproxima de nossas festas populares como o carna-
val brasileiro” (TANNURI, 2008, p. 137).

Elito descreve ainda a presença simbólica dos elementos platônicos ar, terra, água 
e fogo. “A estrutura metálica justaposta às paredes de tijolos ganhou uma cober-
tura em abóbada de aço deslizante, que, platonicamente, contempla o elemento 
ar, assim como o jardim existente, a terra. Projetamos uma cachoeira composta 
por 7 tubos aparentes que deságuam em um espelho d’água com mecanismo de 
re-circulação. Para o fogo foi prevista uma rede de gás que abastece um ponto no 
centro geométrico do teatro. (BARDI, ELITO & CORRÊA, 1999, p. 17)

Elito assinala a importância dos elementos escolhidos para reforçar a ideologia do 
teatro de Zé Celso e a Estética Marxista em cena, cujo objetivo é entrelaçar palco 
e plateia.

“O contraponto entre as paredes envoltórias de grandes tijolos do início 
do século com as estruturas metálicas principais e as desmontáveis 
(hoje douradas) pintadas de “azul arara”, conforme insistia Lina, a 
altura progressiva do pé direito, chegando a 13 metros sob o teto 
deslizante e a fachada para a rua Jaceguay, mantida cinza e com o 
aspecto de bunker de resistência, transmitem sensações de surpresa e 
diferenciações espaciais a um conjunto único e transparente”. (BARDI, 
ELITO & CORRÊA, 1999, p. 18)

Os resultados de tantos símbolos espaciais e as escolhas materiais transparentes, 
permeáveis, permite que todos os seres e elementos presentes no espaço façam 
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parte do espetáculo: “comungam ou se contrapõem e não há como esconder nen-
hum deles. Todos participam da cena”. (BARDI, ELITO & CORRÊA, 1999, p. 18) O 
ator expõe a sua condição demasiadamente humana, por estar tão próximo e 
visível em vários pontos de vista. (BARDI, ELITO & CORRÊA, 1999, p. 18).

Figura 1 – Espaço interno Te-a(r)o Oficina

Fonte: https://www.archdaily.com/878754/ad-classics-teatro-oficina-lina-bo-bardi-and-edson-elito

02.6 Rompendo barreiras educacionais
Segundo Miguel Darcy de Oliveira, Paulo Freire dedica-se a estudar e criticar o 
sistema pedagógico vigente, cunhando o termo “Pedagogia do Oprimido”, título 
da obra publicada a priori nos Estados Unidos em 1970. Oliveira explica que este 
sistema “leva o educando ao conformismo e à adaptação sem ensinar as pessoas 
adquirirem uma visão crítica” (FREIRE et al, 1989, p. 33).

Quando Paulo Freire é questionado sobre o linguajar chamado “culto”, praticado 
academicamente e o linguajar “popular”, o professor questiona sobre o discurso 
do poder, evidenciando a importância de se desenvolver a capacidade crítica para 
conhecer sua essência. Dessa maneira, ele entende o caráter desagregador do 
sistema. Nesse contexto, relembra o livro “Por uma pedagogia da pergunta”, como 
chave para dar poder ao aluno na sua formação intelecto-profissional (FREIRE et 
al, 1989, p. 55-56).

Paulo Freire (1989, p. 55) acredita que toda prática educativa “deve estar necessar-
iamente preocupada em que educadores e educando desenvolvam o ato de con-
hecimento do concreto, do real. Que procurem realmente apreender o significado 
do concreto”. Ainda segundo Freire, o contato com o real reafirma uma “posição 
crítica e curiosa e não só [...] uma postura paciente por parte do educador e do 
educando (FREIRE et al, 1989, p. 55). Acredita-se que a crítica e a curiosidade con-
tribuem para uma formação consciente e criativa.

02.7 Por uma Educação Patrimonial engajada
Por fim, consideramos as definições acerca da Educação Patrimonial na contem-
poraneidade. As autoras Horta, Grunberg e Monteiro, 1999, reconhecem o pat-
rimônio material, imaterial e natural como recursos educacionais importantes, 
pois é necessário um enfoque interdisciplinar para compreendê-los. Dessa forma, 
a educação ambiental, cidadania, economia e tecnologias são alguns assuntos que 
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se entrelaçam no processo de Educação Patrimonial (HORTA, GRUNBERG & MON-
TEIRO, 1999, p. 34)

As autoras desenham uma metodologia para a Educação Patrimonial. Apesar de 
cada objeto, fenômeno e/ou tema de estudo compreender uma infinidade de en-
foques, é necessário definir previamente seus objetivos, para dar prosseguimento 
às etapas metodológicas de (i) Observação, (ii) Registro, (iii) Exploração e (iv) Apro-
priação. O contato com a pesquisa vai se aprofundando em cada etapa, propon-
do ao estudante um mergulho cultural, cujo ápice é a postura crítica e analítica. 
Quando se estuda o patrimônio em seus diversos ângulos, abre-se campo para a 
expressão e valorização do bem cultural, num processo de envolvimento afetivo. 
(HORTA, GRUNBERG & MONTEIRO, 1999, p. 8-9)

03. Materiais, Métodos e Resultados

03.1 Objetivo Principal:
Após o mergulho teórico, conceber um Plano de Aula para apresentação do con-
teúdo num contexto real, incorporando os valores teatrais defendidos pelo con-
junto, utilizando da flexibilidade espacial e do próprio conteúdo como recursos 
didáticos.

03.2 Objetivos Específicos:
Explorar e correlacionar diferentes áreas do saber, tais como Filosofia, a Arte Te-
atral, a Arquitetura, a História, a Política.

Estabelecer contato íntimo com o Teatro Oficina enquanto Patrimônio Cultural, 
com a finalidade de interpretá-lo e apresenta-lo com profundidade.

Verificar a Estética Marxista defendida pela Companhia Uzyna Uzona.

Trazer a público a discussão e a experimentação em sala de aula.

Utilizar ferramentas didático-pedagógicas para o estudo do Patrimônio Cultural.

03.3 Desenvolvimento e Resultados:
Através da revisão bibliográfica viabiliza-se um Estudo de Caso sobre o Teatro Ofi-
cina sob a forma de pesquisa exploratória. Após a interpretação do objeto em 
estudo, deseja-se apresenta-lo criando um plano de aula, de caráter qualitativo, 
elaborado a partir dos preceitos Estéticos e Éticos implícitos no Teatro. 

As ferramentas escolhidas dividem-se em dois grupos: os primeiros que serviram 
de aporte durante a concepção do Plano de Aula e na compreensão da edificação, 
e aqueloutros cujo uso foi mais voltado a prática da aula no dia de apresentação.

Optou-se por apresentar os Resultados no decorrer da descrição ferramental.

a) Ferramentas de planejamento (ANTES):

Em equipe de três pessoas, realizamos reuniões para a discussão do conteúdo em 
si e do modo como seria transmitido. Com algum contato percebe-se a complexi-
dade da tarefa: manipular assuntos incomuns ao nosso cotidiano de estudos, ver-
ificar sua confiabilidade, assimilá-lo individual e coletivamente enquanto equipe, 
para então organizar um fio-condutor de apresentação. A multidisciplinaridade 
se mostrou um grande desafio, embora compreendemo-la como potencialmente 
interessante e necessária para gerar debates ricos, que fujam ao “lugar comum”.

Em vista disso, tratamos de nos familiarizar com os personagens e atos princi-
pais através da leitura, escrevendo resumos, traçando croquis de estudo sobre a 
espacialidade teatral, assistindo a vídeos sobre Lina Bo Bardi, o Te-at(r)o Oficina, 
ouvimos música tropicalistas, seguimos o Grupo Uzyna Uzona nas redes sociais 
para acompanhar suas criações, nos propomos até a construir uma maquete des-
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montável do Teatro Oficina para permitir a exploração livre das características da 
edificação.

O trabalho nos fez acionar áreas distintas do conhecimento, em que conhecemos 
diferentes abordagens para um mesmo tema, e o compartilhamento de saberes 
foi crucial. Paula, uma das integrantes do grupo, estava a cursar a disciplina Es-
tética, na Faculdade de Filosofia de nossa universidade, enquanto a sensibilidade 
artística e teatral da Luísa nos preenchia da liberdade de pensamento e criação. 
Por outro lado, eu realizava estudos técnicos da volumetria e dimensionamento 
na disciplina de Maquetes. Estamos muito agradecidos pelos professores e me-
stres que nos auxiliaram.

b) Formas e ferramentas aplicadas na “grande estreia” (DURANTE):

Além de confeccionarmos algumas ferramentas para suporte pedagógico durante 
a exposição dos conteúdos, nos pareceu profícuo definir estratégias de aula mais 
coerentes quanto possível à ideologia do Teatro Oficina: a consciência sobre a 
função da arte, que no contexto de aula, é a consciência sobre o significado da 
própria educação, promovendo assim a liberdade colaborativa.

Nossa equipe escolheu montar uma instalação artística no espaço educacional, 
utilizando os seguintes itens para apoio didático:

• Linha do Tempo cronológica escrita no quadro de giz, sintetizando visual-
mente os principais acontecimentos históricos do Teatro Oficina e de seus 
atores, sendo possível a consulta rápida para contextualização por parte dos 
mediadores a qualquer tempo;

• Mudança de posicionamento das carteiras da sala, evidenciando outros ângu-
los de visão para o conteúdo, quebrando a monotonia das fileiras silenciosas, 
dando espaço aberto ao debate.

• O novo layout sugerido concretizou-se na rotação das carteiras em noventa 
graus apontando para o centro da sala, não em círculo, mas criando-se um 
corredor, numa releitura simples da espacialidade do próprio Teatro Oficina: 
o espaço urbano aberto a manifestação do fazer artístico popular; o espaço 
educacional propício a manifestação dos conhecimentos.

• O púlpito do corpo docente pode ser comparado ao palco italiano, pois o nível 
de participação hierárquica é estabelecido pelos papéis tradicionais ator/
plateia, ou palestrante/audiência. Ao avesso, o espaço de cena não se eleva 
sobre as carteiras, imiscui-se entre os presentes, se democratiza. Deseja-se 
desconstruir o protagonismo intelectual conferido ao professor, mas em mo-
mento algum dando margem ao menosprezo da profissão. Deve, outrossim, 
repensar o lugar do ensino na contemporaneidade. O professor cria o contex-
to e orienta o conteúdo – compreende metodologias do saber e tece o pensa-
mento, conduz a discussão ao lugar onde o saber é construído coletivamente.

• Podemos dizer que o fazer pedagógico começou a impactar a aula-rotina an-
tes mesmo do início da aula, pois a priori, o ato nº 1 de modificar a config-
uração das carteiras já causou no mínimo estranheza. Enquanto os colegas 
chegavam e se posicionavam, nós da equipe estávamos realizando o ato nº 
2, que consistiu em amarrar barbantes de variadas alturas nas luminárias e 
pendurar pregadores de roupas nestes fios.

• Nós imprimimos imagens selecionadas previamente, colamos em um mate-
rial mais rígido e numeramos, para organização do conteúdo a ser discutido. 

• O fio-condutor se estabeleceu pendurando as imagens em barbante, enquan-
to o roteiro da aula se desenrolava. Os assuntos foram organizados de modo 
a apresentar os conceitos numa sistemática fluida, do mais geral e mundial, ao 
mais específico e contextual. Iniciamos com Filosofia, Arte, Ética e a definição 
de Estética Marxista, para a seguir apresentarmos o dramaturgo alemão Ber-
tolt Brecht, cujo fazer teatral procura ser mais consciente sobre sua função 
de despertamento social, dentro da Estética supracitada; a seguir entramos 
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no contexto brasileiro, apresentando a Associação Teatral Uzyna Uzona en-
cabeçada por José Celso Martinez Corrêa e sua forma de fazer teatro, encar-
ada por alguns como agressiva. (Fim do primeiro ato). Apresentamos então 
o Modernismo no Brasil; a Arte, a Antropofagia, o Tropicalismo, a Arquitetu-
ra, mostrando assim, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. As escolhas de 
restauro crítico-criativa empenhadas por ela, o desnudamento da estrutura, 
os materiais vernaculares, a negação à caixa cênica italiana, atos conectados a 
Brecht. Por fim, comentamos a atualidade do Oficina; evidenciamos os valores 
materiais e imateriais. Enfim, procuramos interpretar e traduzir o espírito do 
lugar.

• Tivemos atenção a explanação falada mais livre, comunicando de forma clara 
e espontânea, sem textos decorados, mas antes interpretados e improvisa-
dos, com entonações na voz e andanças pelo espaço, permitindo o autoexame 
durante os dizeres e a readequação se necessário, permitindo-nos até a crítica 
corretiva por parte dos presentes em tempo real. O clima de mergulho estabe-
lecido pela ambiência criada, nos encorajou a questionarmos a nós mesmos, 
motivando transformações para além do discurso.

04. Conclusões e Discussões
Apesar dos elementos físicos e fixos que a constituem, a arquitetura é construção 
coletiva, requalificada diariamente. O contato íntimo com um objeto arquitetônico 
até seus pormenores, exala aos poucos as suas nuanças temporais.

A metodologia didática que aplicamos ao Te-at(r)o Oficina nos transformou por 
inteiro, profissional e pessoalmente. Houve motivação pela descoberta de valores 
multiprofissionais, unindo áreas aparentemente inconciliáveis.

Em sala de aula, quando percebemos que o palco intelectual permitiu a manifes-
tação dos saberes populares, da simplicidade da vida, foi possível construir visa-

das mais engajadas sobre a sociedade, especialmente a local, sobre a qual elabo-
ramos questionamentos, inevitavelmente.

Em sala de aula, foi possível acolher os raciocínios individuais e coletivos, gerando 
ampla sensibilidade sobre o Patrimônio. A proposta se mostrou eficaz para con-
teúdos passíveis de interpretação e debate, suscitando sua aplicação em outras 
aulas e contextos.

Embora compreendo a necessidade da experimentação real para se obter anális-
es mais profundas do espaço vivido, as ferramentas de ensino podem contribuir 
com a Educação Patrimonial, ainda melhor quando conduzida de forma crítica 
sobre a realidade. O raciocínio crítico em conjunto aperfeiçoa nossa capacidade 
de análise.

A experiência didática suscitada neste trabalho nos demonstrou modos de trans-
formar meras aulas expositivas em verdadeiras epopeias, com narrativas retum-
bantes e heroicas, num mundo cada vez mais necessitado de contar suas verda-
deiras histórias.
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A COR DO PATRIMÔNIO 
– MEMÓRIA, RACISMO E 
REPARAÇÃO NA CIDADE 
TOMBADA.
JOÃO PAULO ALVES FONSECA[1]

[1]  Possui Graduação de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Minas Gerais (2007) 

em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015), é Mestrando em Preservação do 

Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lotado na cidade de Cachoeira – 

Bahia, onde pesquisa conceitos de salvaguarda do patrimônio, além de produzir ações de educação patrimonial por 

meio do projeto “Casa do Patrimônio”

RESUMO
O IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em sua ação 
ao longo de 80 anos de existência, trabalhou com conceitos diversos e mesmo 
antagônicos de patrimônio, num esforço constante de reconstrução da memória 
nacional. O presente artigo, procura analisar referências históricas e culturais 
alusivas à formação do patrimônio cultural na cidade de Cachoeira, Bahia. Os 
conflitos relacionados à gestão desse patrimônio, e mesmo à concepção do que 
possui valor patrimonial, se encontram no cerne dessa pesquisa, em que a palavra 
cor serve como chave semântica para analisar aspectos diversos da atuação do órgão 
nacional de patrimônio. Trata-se de um ensaio acerca da cor das casas, da cor das 
pessoas nas casas, da cor das casas na cidade, enfim, da cor como categoria visual 
que ordena as tensões criadoras do vasto patrimônio dessa cidade do recôncavo da 
Bahia.

Palavras-chave: Racismo Institucional; Patrimônio; Cachoeira; Bahia; Cor.



6504 6505

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

O processo sistemático de pesquisa, no campo do Patrimônio, em se encarando 
mesmo como campo de pesquisa (PRADO, 2011, p. 128), tem se dado por meio 
de trajetória conturbada, que acompanhou mudanças drásticas de concepção do 
próprio objeto patrimonial no Brasil, bem como no resto do mundo. Tais transfor-
mações interferem diretamente na estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), ao longo de sua história de 80 anos. Este órgão do 
Ministério da Cultura, responsável, oficialmente, pela salvaguarda do patrimônio 
nacional, é a instituição dentro da qual venho desenvolvendo minha pesquisa de 
mestrado, iniciada em agosto de 2016. Desde a criação do Programa de Espe-
cialização em Patrimônio (PEP) em 2004, o IPHAN vem se constituindo também 
em órgão de pesquisa, desdobrada dialeticamente com a ação, no escopo do seu 
mestrado profissional, bem como da sua atuação em todo o país e sua intensa 
produção bibliográfica. Ao mesmo tempo, o IPHAN segue sendo órgão fiscalizador 
e promotor de políticas patrimoniais, numa estrutura metacrítica, por assim dizer. 
Por esses motivos, trata-se de ambiente em que se vive diretamente os conflitos 
que envolvem a preservação cultural no Brasil, as pressões políticas que o cercam, 
que oferece oportunidade única para observação de fenômenos sociológicos, a 
exemplo do embate entre visões populares e eruditas de patrimônio, e mais espe-
cificamente, do racismo institucional[2], meu objeto de estudo, por meio de casos 
que serão tratados neste artigo e relacionados à cidade tombada de Cachoeira, 
Bahia (recôncavo). Devo, portanto, pedir licença (como se pede nas religiões de 
matriz africana) para oferecer uma abordagem bastante pessoal, ainda carente 
de dados sistemáticos, visto que o processo de investigação segue em curso e 
depende fundamentalmente do trabalho, como processo etnográfico.

[2]  Estas diferenças no âmbito dos direitos e do espaço público configuram o racismo institucional, definido 

como: “O fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço apropriado e profissional para as 

pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes 

e comportamentos que totalizam em discriminação por preconceito involuntário, ignorância, negligência e 

estereotipação racista, que causa desvantagens a pessoas de minoria étnica” (Documento da Comission for Racial 

Equality, 1999 apud Sampaio, 2003, p. 82).In:KALCKMANN, 2007.

A pesquisa de mestrado do IPHAN, por meio do programa de mestrado profis-
sional, permite o desenvolvimento de investigações em campos muito diversos do 
conhecimento. Cada vaga possui um programa de atividades específico, ao qual o 
mestrando deve se dedicar, e para as quais ocorre processo seletivo simultâneo 
em todo o Brasil. A seleção, que consta de muitas etapas e dispensa apresentação 
prévia de projeto, privilegia a experiência do futuro mestre

em patrimônio cultural no tema a que deverá dedicar-se na pesquisa/trabalho 
junto ao IPHAN, a vaga destinada a Cachoeira estava descrita do seguinte modo:

“O aluno irá desenvolver atividades voltadas para a educação 
patrimonial de maneira colaborativa e participativa, assumindo uma 
postura reflexiva, crítica e flexível e tendo a realidade, o cotidiano, 
as vivências das pessoas como ponto de partida e de chegada e, 
nesse processo, deverá articular variados saberes e conhecimentos. 
As atividades a serem desenvolvidas compreendem: capacitação de 
professores, gestores de escolas, profissionais que atuam na construção 
civil, comunidades quilombolas e terreiros; aulas de campo no Centro 
Histórico de Cachoeira; oficinas de arte - educação; produção de 
material didático e pedagógico.” (IPHAN, 2016, p.15).

Detalhe digno de nota, o edital a que me refiro propunha a candidatura a uma 
vaga de claro viés pedagógico e antropológico, mas estava dirigida a arquitetos 
urbanistas, profissionais que dominam o IPHAN desde sua criação em 1937, uma 
formação que, no Brasil, se restringe aos cursos de bacharelado e que, com raríssi-
mas exceções, oferece pouco contato com a cultura dos povos tradicionais do Bra-
sil. Direcionar uma vaga de pesquisa e trabalho em educação patrimonial a profis-
sionais não qualificados nos campos de educação e antropologia seria apenas o 
primeiro sinal do que, durante a pesquisa, seria constatado posteriormente como 
falha histórica do IPHAN, órgão voltado quase que exclusivamente ao patrimônio 
construído e das belas artes até a década de 1960, os “arquitetos da memória” 
(CHUVA, 2009.), responsáveis por moldar, então, a política patrimonial. Tomei a 
decisão de concorrer à vaga, entre outras razões, por minha formação comple-
mentar de licenciatura em Artes Visuais, além da experiência de haver trabalhado 
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no desenvolvimento de projeto pioneiro em habitação projetada especificamente 
para povos indígenas em Minas Gerais, projeto de pesquisa conjunto da Com-
panhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab MG) com a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), um projeto que originou o centro de pesquisa 
permanente “Morar Indígena”, na Escola de Arquitetura e Design da UFMG e o 
projeto Minas Indígena, da Cohab MG, além da minha experiência em programas 
de arte educação.

A vaga do mestrado solicitava explicitamente “olhar crítico”, e foi preciso inicial-
mente direcioná-lo a um detalhe do próprio processo seletivo. Avaliei como der-
rogatório o fato de não indicarem para tal vaga, tampouco, um profissional ex-
periente em lidar com populações afro-brasileiras. O fato, entretanto, facilitou a 
escolha de recortes para a pesquisa, a saber, que seria voltada para o conflito entre 
as visões de patrimônio oficiais, as práticas e o conflito entre as visões internas e 
externas, além da questão racial. Ficou patente a deficiência no trato com questões 
urbanas, patrimônio e racialidade, de modo cruzado, era necessário abordar, de 
algum modo, a interseccionalidade, conceito que permite entender o racismo, o 
machismo, a luta de classes, enfim, todos os sistemas de repressão, como práticas 
que se atravessam e se complementam no sistema econômico vigente (HIRATA, 
2014, p. 62). Observava incidentes no trabalho cotidiano do escritório do IPHAN, 
ao lidar com visões de patrimônio da população, que tornariam mais claro, ao lon-
go do processo de pesquisa, as origens raciais de parte desse conflito. Tinha início 
o trabalho e as grandes perguntas da pesquisa: Como escrever sobre o que não 
escrito (ou qual seria o subtexto dos processos do IPHAN desde os anos 1930)? 
Como mostrar imagens a respeito do que foi, deliberadamente ou não, apagado? 
Como identificar os processos em que isso ocorreu? Em resumo, como identificar 
o preconceito racial dentro dos processos de patrimonialização, numa das regiões 
com maior presença de população afrodescendente do Brasil, uma das primeiras 
zonas de atuação do órgão nacional patrimônio?

A decisão foi partir de uma metodologia de análise que considerasse a primei-
ra camada de contato entre as pessoas, o corpo, em relação ao dito patrimônio 

material, as casas, que dinamicamente constituem a cidade. Como mestiço que 
sou, vivo o conflito racial expresso na minha pele dentro de casa. Além de ser 
pesquisador, não ignoro as motivações particulares que me trouxeram até aqui. 
No trânsito para a Bahia, venho notando a fluidez dos significados de raça e lugar, 
sou tomado no Sudeste por negro, na Bahia, por branco. Vivendo entre o desejo 
da afirmação racial, e o receio do exagero em aderir ao discurso, que poderia 
ofender a pessoas de pele mais escura, que sofrem a opressão de modo mais 
contundente. Tais conflitos, só compreendi na emergência dos discursos afirma-
tivos da última década, já bastante avançados na região do Recôncavo. Cabe per-
guntar de que modo a cor da pele das pessoas influenciou o desenvolvimento e 
posterior patrimonialização de um espaço urbano como Cachoeira. Tal decisão 
não ocorreria sem obstáculos, a primeira vez que sugeri ao meu antigo supervisor, 
então encarregado do escritório técnico em 2016, que pesquisaria “o corpo negro 
na construção do espaço urbano de Cachoeira” ele me olhou estupefato, respon-
deu à minha proposta com uma única pergunta “Como assim corpo negro?”, do 
mesmo técnico ouviria questionamentos incrédulos sobre a possibilidade de ex-
istência de um ‘quilombo urbano” e sobre como não compreendia haver pessoas 
brancas na região que se autodeclaram quilombolas, demonstrando desconhec-
imento profundo das dinâmicas das populações tradicionais e a necessidade de 
um sistema de educação patrimonial do IPHAN voltado também ao próprio órgão. 
Não custa dizer que tal técnico era responsável por uma das quatro únicas regiões 
com terreiros tombados no Brasil, e que ele era arquiteto. Desmotivado em um 
primeiro momento, aguardei e pesquisei de modo a decidir o tema quando pu-
desse conhecer melhor a cidade e os problemas pertinentes. Ainda a contragosto 
daquele supervisor, me matriculei na disciplina da Profa. Dra. Isabel Reis, pelo pro-
grama de Mestrado em História dos Povos Tradicionais da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia, de modo a entender melhor a historiografia do Atlântico 
Negro, e seus desdobramentos na atualidade.

Como pesquisador do IPHAN, é necessário estar em papel de travessia entre 
cidade e órgão fiscalizador, os quais é preciso observar e criticar. Ainda, como 
forasteiro e morador na cidade, venho percebendo o trabalho em Cachoeira se 
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desdobrar de forma inesperada, tenho descoberto bem mais do que imaginava, 
apesar da carência de historiografia oficial sobre o racismo recente, mas presente 
na história oral, por meio dos discursos da população. Por fim, retorno ao tema 
que primeiro me chamou a atenção, já em condições melhores de trabalho, com a 
vinda de um novo supervisor. O trabalho se desenvolve como a estrada de acesso 
que o engenheiro negro André Rebouças projetou para a cidade no século XIX, 
estreita e serpenteante, há surpresas em cada curva, como a cada dia de pesquisa, 
eventualmente encontrando algum buraco incontornável que chacoalha o trajeto, 
avistando abismos interligados por pontes imensas, de onde se descortinam to-
dos os dias as cores da cidade. Cachoeira é um exagero de intensidades ao qual 
venho me habituando desde o primeiro dia em que ali botei os pés, quando iniciei 
o mestrado. Espero que o trabalho resultante traga luz às riquezas dessa terra 
de resistência, aliás que seja ele mesmo um trabalho de resistência, que ajude 
o IPHAN a entender as cores vibrantes que cobre essa música urbana chamada 
Cachoeira.

A visualidade é central ao modelo de racismo brasileiro, aparece entrelaçada ao 
classismo de nossa sociedade, e no aspecto iminentemente relacional das atitudes 
racistas que, portanto, dispensam uma oficialidade na letra da lei, onde prevalece 
o silêncio (MAIO, 2010.). Os estratos sociais se dividem claramente no território 
urbano, desde o longo período colonial, com cidades marcadas por uma periferia 
de casebres da massa empobrecida (em geral, negra e mestiça), e bairros centrais 
de elite com suntuosos casarões e os muitos templos de invocação portuguesa 
(católicos) das Igrejas Matrizes e Ordens Terceiras.

Em Cachoeira as choupanas de barro da população pobre, quase que exclusiv-
amente negra, se localizavam nas zonas mais distantes do Rio Paraguaçu, nas 
imediações das Igrejas de Nossa Senhora dos Remédios e de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos (ou Rosarinho), igrejas que não foram objeto de patrimonial-
ização pelo IPHAN. Enquanto isso os principais monumentos tombados se encon-
tram na Rua Ana Nery (antiga Rua Direita), em que se encontra a maior parte dos 
sobrados senhoriais e alguns templos, todos tombados entre as décadas de 1930 

e 1950, casario que se destaca nas gravuras antigas por sua caiação, branca, em 
contraste com os casebres marrons, das pessoas marrons no “Bairro da Recuada”.  
Havia um grande templo de mestiços que fugia à regra de localização, a Igreja de 
Nossa Senhora do Amparo, imensa, construída entre finais do século XVIII e o XIX, 
situada numa colina bem defronte à Igreja Matriz (esta última também conhecida 
como Rosário dos Brancos). Desconheço paralelo entre as vilas importantes do 
Brasil no período, da existência de uma igreja de negros em situação tão central à 
cidade, talvez a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Sabará, em Minas Gerais, 
mas esta ficou inacabada, talvez mesmo pelo projeto ambicioso que coincidiu com 
o período de decadência da mineração. As antigas fotos contratadas pelo IPHAN, 
retratam por ângulos diversos a igreja e parte de seu acervo hoje dissipado pela 
cidade, mas ela não foi fruto de tombo e foi demolida entre 1948 e 1952.

Na Bahia, ao contrário de Minas Gerais, houve um segundo ciclo econômico de 
crescimento e tráfico de escravizados, impulsionado na primeira metade do sécu-
lo XIX, esse afluxo de escravizados consolidou Cachoeira como cidade fundamen-
tal no comércio triangular da escravidão atlântica, como me relatou a Professora 
Isabel Reis, dado que além da cana dos engenhos (agora convertidos em usinas), 
a cidade produzia fumo de qualidade, fundamental como moeda no tráfico de 
pessoas da costa ocidental da África, região que passou a ser a principal origem 
dos escravizados trazidos. Junto com essas pessoas vinham costumes, tecidos, 
musicalidades. Os afrodescendentes, congregados forçosamente em irmandades 
católicas, misturavam hábitos de sua fé original aos cultos, mistura presente ainda 
hoje nas muitas festas que percorrem as ruas da cidade. Diante das fotografias da 
antiga Igreja do Amparo, é possível facilmente imaginá-la cercada do mesmo tipo 
de celebrações que hoje ocorrem, mas fica difícil entender a destruição do templo 
quando o iphan já atuava na cidade há uma década.

E se falamos de corpos nas casas, devo ainda me voltar à observação imediata dos 
nossos recursos humanos da instituição IPHAN, a própria estrutura de funcionári-
os do escritório reflete silenciosamente o racismo estrutural brasileiro, a determi-
nar as posições de classe, dentro da qual trabalho todos os dias. Nota-se a divisão 
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sem grande esforço: Aqueles com a pele mais escura são responsáveis pela segu-
rança, motorista, os funcionários da limpeza; de pele branca, os trabalhadores do 
serviço administrativo e arquitetos, isso se eu também me classificar como pessoa 
branca.

Não se trata de um dado estatístico, mas é sintomático. Se voltarmos a pensar 
nas casas e igrejas onde estão as pessoas negras, igualmente interessante, será a 
análise dos dados do patrimônio protegido pelo instituto do tombamento, citadas 
anteriormente, que permitem perceber que os fenômenos se repetem nas esca-
las diversas, e mais importante, que são notados pela população apesar de seus 
meandros institucionais sutis.

O sociólogo Jessé Souza argumenta, em livro lançado esse ano (A elite do atraso: 
da escravidão à Lava Jato / Jessé Souza. - Rio de Janeiro: Leya, 2017.), que o cerne 
da cultura do Brasil é a marca continuada da escravidão, visão rejeitada por parte 
da academia (especialmente por sociólogos da Universidade de São Paulo) que 
disseminam a visão, segundo Jessé, do estado brasileiro como fonte de todos os 
males, uma nação em que valores centrais seriam o patrimonialismo e o populis-
mo. Para Jessé, todo trabalho de investimento social acaba, por isso, sendo tacha-
do como ação paternalista. Considerando o patrimonialismo, seja pela visão de 
Jessé ou mesmo pela perspectiva clientelista dos uspianos, o instrumento legal do 
tombamento apresenta um caráter surpreendente, qual seja o da restrição a di-
reitos de propriedade individual face a um direito comum da sociedade. Raridade 
em nossa legislação, o tombamento, carece ainda assim do problema de permitir 
tratar como iguais, pessoas com poder de influência muito diferentes, o que pode 
reforçar uma espécie de classismo judicializado, quando os mais pobres tem difi-
culdade em cumprir com a contratação de arquitetos e advogados, ou mesmo de 
solicitar um tombamento. Por vezes, uma boa metáfora para a ação do IPHAN é 
a de uma fina teia de aranha, que consegue capturar pequenos insetos, mas que 
é incipiente em enfrentar os grandes agentes do poder econômico, aqueles que 
causam justamente os maiores danos. Observando as zonas com imóveis tomba-
dos, com foco no aspecto mais expressamente visual do racismo brasileiro, me 

volto sempre a pergunta, qual é a cor dessa cidade tombada e qual o resultado 
de nossa política? Qual a cor dos que a ocupam? Tal trabalho se revelaria inserido 
em um conjunto mais complexo, em que as ações tradicionais do órgão se des-
dobrariam em seus efeitos e sentidos entre os chamados patrimônio imaterial e 
material, questões de cunho social e de desenvolvimento humano e as discussões 
diárias com os moradores da cidade de Cachoeira acerca de patrimônio, em espe-
cial das tensões internas que envolvem a patrimonialização. Num órgão com orça-
mento ainda bastante concentrado em obras civis, coqueluche dos arquitetos, a 
expressão imaterial do patrimônio pode ficar desprotegida, a cidade corre risco 
de ter preservada uma casca bonita para os turistas sem o conteúdo daqueles 
que a vivem.

O trabalho de escritório, portanto, revelou outras facetas do que seria necessário 
fazer e possível pesquisar, tendo em vista a abordagem de educação patrimonial 
dentro e fora da instituição, em diálogo com o trabalho de um arquiteto a serviço 
do IPHAN. Na prática da burocracia tais atividades se desenham apartadas, haven-
do uma necessidade de aproximação entre as instâncias, inclusive do patrimônio 
material e imaterial, dos institutos do tombo e do registro, com todas as suas man-
ifestações e reverberações locais. Gramsci (1975) observa que o meio, ou seja, a 
própria cidade, é um campo educativo e como tal deve também ser trabalhado 
educacionalmente. Se o ambiente tem caráter formador, os modos como se dão 
as tessituras sociais da comunidade estabelecem um meio (media) com relação ao 
qual estão os educadores. Trabalhar uma educação dialética significa ouvirmos, 
como instituição, do lugar em que pretendemos também ser ouvidos, no caso de 
Cachoeira, tombada por decreto em 1971, e com diversos tombamentos individu-
ais desde 1938, feitos de modo vertical. Tal trajetória explica o motivo pelo qual o 
IPHAN vem percorrendo um longo caminho para ser visto como parte da cidade. 
A pesquisa segue na tensão, como dar a ver a cidade aos próprios cidadãos, como 
dar a ver a cidade ao IPHAN? Novamente citando Gramsci (1975) “a identificação 
das palavras e sua conceituação devem ser efetuadas levando em conta o contex-
to cultural e histórico”, se assumirmos que a presença do IPHAN na cidade traz 
consigo certo vocabulário (patrimônio, tombamento, registro, patrimonialização, 
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embargo, salvaguarda) isso demonstra que, de certo modo, somos agentes tam-
bém, da linguagem do patrimônio, mas em que medida aprendemos a linguagem 
da cidade, quem sabe aqui o que é um caruru de são cosme e damião, um mandú, 
onde aparece no tombamento a descrição da Pedra da Baleia (local de referência 
de marisqueiros e do povo de santo)?

A análise dos processos abertos no IPHAN serviu de fonte de informações sobre 
a cidade, sobre os conflitos de visão colocados. Grande parte dos processos se 
deve a obras feitas sem autorização, o que inclui algumas por conta de pintura de 
fachadas, mas a orientação vaga sobre o bem, que ainda não possui normas espe-
cíficas, tende a criar entendimentos inconsistentes e fortemente influenciados por 
paralelos com cidades outras cidades brasileiras e mesmo europeias, ignorando 
ainda a especificidade das tradições construtivas pré e pós-coloniais, além das 
populares, o que nos remete ainda ao IPHAN das primeiras décadas. Pensando 
numa integração entre educação e vida social, e percebendo as dificuldades da 
própria instituição ao trabalhar com os processos de fiscalização em Cachoeira, 
em especial com relação à arquitetura vernacular e ao que, em arquitetura, cham-
amos de autoconstrução, descobri que é fundamental para o IPHAN e para a sua 
relação com a cidade, a compreensão do fazer popular da arquitetura no contex-
to peculiar de Cachoeira, com suas características sociais e históricas. A mesma 
pesquisa poderá contribuir com estudos de situações similares encontradas em 
outras regiões do país. Como o trabalho local demanda fiscalizar, orientar e educar 
sobre o ser/fazer da cidade, entendida esta como centro maior da ação educativa, 
pretende-se trabalhar com as áreas de atrito entre tais esferas de desejos, a esfera 
da instituição IPHAN e a esfera da população que vive no território de Cachoeira, 
além de investir em políticas socialmente responsáveis, e mesmo de reparação, no 
caso do racismo. O recorte do estudo da arquitetura vernacular dentro do centro 
urbano de Cachoeira nos dias atuais, com incursões em dados de pesquisa desde 
a data do seu tombamento em 1971 até os dias de hoje, eventualmente anteriores 
(considerando os tombamentos individuais), foca no objeto, que é a condição con-
temporânea do bem, especialmente no tratamento das fachadas das edificações, 

principal motivo de conflitos e representação mais tangível da porosidade entre a 
intimidade do espaço privado e o caráter comum do espaço público.

As fachadas rebuscadas do século XIX funcionam como alegorias do fenômeno de 
uma vida que se torna cada vez mais pública no advento da modernidade, em que 
a cidade é o espaço que desdobra funções de um trabalho outrora doméstico (na 
cidade ibérica), mas que coincide parcialmente com o conceito de casa aldeã, em 
que as casas tem função apenas de abrigo, concomitante a uma intensa vida co-
munitária, ou melhor, que a casa acontece também na rua. No caso das pinturas 
de fachada, o IPHAN não possui uma norma para Cachoeira, mas pune eventual-
mente com embargos, ou mesmo multas, aqueles que considera que fizeram pin-
turas “fora do padrão”, termo que observo ser fartamente utilizado nos processos. 
E que padrão seria esse que não está descrito em lugar algum? Há ainda os casos 
em que os representantes do órgão alegam uma suposta “descaracterização da 
construção original, mas seria possível falar em originalidade sem determinar a 
qual momento histórico nos referimos? Alguns arquitetos fazem uso das chama-
das paletas de cores, estabelecidas de acordo com o período da construção, algu-
mas das que tive a oportunidade de ver são baseadas em trabalhos feitos no Rio 
de Janeiro ou mesmo na Europa, mas mesmo tais trabalhos carecem de fontes e 
referências históricas que os justifiquem, já que as pinturas de paredes só ganha-
ram cores a partir do século XIX, para além da caiação branca ou da cor marrom 
do barro cru das choupanas de taipa. A cidade de Cachoeira foi tombada, em seu 
conjunto urbano, apenas em 1971, apesar de o processo ter sido solicitado ainda 
na década de 1940.

As referências culturais de seus moradores são diversas e incluem o colorido da 
tradição afro-brasileira, muito presente nos terreiros e vestimentas do povo de 
santo de Cachoeira. Num dos fenômenos que escapam ao controle do IPHAN, a 
festa de São João, pude observar que diversos moradores renovam a pintura de 
suas casas, dando uma demão de cal, não raro, com cores fortes. É justamente a 
ação inconstante e desigual do órgão, que vem sendo o principal motivo de crítica 
da população relacionado à sua atuação direta. É preciso admitir a dificuldade de 
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uma ação equilibrada, se não existe uma normativa estabelecida para o bem, e 
principalmente, que tal normativa seja elaborada de acordo com suas referências 
culturais, como estabelece a legislação de patrimônio a partir da constituição de 
1988 (ARANTES, 2001.). Com relação à arquitetura, especialmente às fachadas, é 
difícil falar em originalidade (colonial) se grande parte dos imóveis, tombados em 
conjunto na altura de 1971, já haviam passado por diversas alterações de estilo ao 
longo dos séculos, especialmente os imóveis mais frágeis dos bairros populares e 
especialmente em suas fachadas, dado o caráter exíguo de tais construções. Out-
ra questão premente é, o que significa descaracterizar a arquitetura? Considera-se 
o modo de fazer das edificações como patrimônio? Diante do caráter socialmente 
estratificado da cidade, devemos recordar que as construções mais simples, por-
tanto, menos resistentes, as casas humildes de porta e janela, justamente por ser-
em feitas com material frágil como a taipa, algumas vezes de modo insalubre, 
necessitam com frequência maior de obras de renovação, e que esse eterno fazer 
é a sua tradição viva.

Em resumo, pode-se colocar a proposta de pesquisa numa pergunta: Quem de-
termina qual é a cor do patrimônio em Cachoeira? Quando falamos de cor é im-
portante entender essa palavra sob um prisma de significados, polissêmica: cor 
como pigmento usado na tinta e frequente tema de embate institucional; cor no 
entendimento étnico e histórico como fator determinante do lugar das pessoas 
nas casas e na cidade, no contexto políticos da patrimonialização; cor como sinôn-
imo de qualidades, como o que constitui o caráter de dado elemento, neste caso, o 
fazer a cidade. O objetivo mais ambicioso desta pesquisa é tentar encontrar ness-
es embates, inerentes a qualquer tema sensível, pontos de encontro e equilíbrio, 
presentes e almejados, mantendo, ainda assim, a perspectiva realista de que tan-
to a proposta quanto seus objetivos podem, e devem, se transformar ao longo 
do processo, desenvolvendo na prática uma política patrimonial de reparação. Ao 
criar subsídios para a discussão da produção arquitetônica vernacular em sítios 
históricos tombados, almeja-se compreender melhor os conflitos dados entre 
legislação e ação, considerando esta última tanto do ponto de vista do IPHAN, 
como da população. Como resultado da pesquisa, pretende-se ainda identificar 

características de visualidade da cidade por meio da fotografia, da oralidade de 
moradores, da sua produção cultural, das suas festas, em processo etnográfico.

Com relação aos mencionados templos de tradição afrodescendente, jamais 
tombados, em conversas com os irmãos das ordens religiosas foi possível con-
statar que existe um sentimento geral de que são tratados historicamente como 
invisíveis, o que se tornou o ponto de partida material da pesquisa. Num relatório 
historiográfico anexo ao processo 01502.000627/2017-29, relativo ao estado de 
arruinamento da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, e entregue pela Prefei-
tura Municipal de Cachoeira no dia 31 de janeiro de 2017, lê- se nos parágrafos 
finais:

“No momento do tombamento da cidade de Cachoeira não havia por 
parte do IPHAN, órgão ligado ao Ministério da Cultura, e da UNESCO, 
qualquer ação que preservasse o patrimônio imaterial, visto como 
manifestação folclórica. Foi o caso, por exemplo, de no processo de 
tombamento valorizar a Irmandade da Boa Morte, o samba de roda, 
o licor artesanal, algumas comidas típicas (maniçoba e moqueca de 
petitinga).Por esse motivo, no processo de tombamento de Cachoeira 
o conjunto arquitetônico vernacular da zona da Recuada, exemplares 
valiosos de arquitetura rural, muito comum na zona dos engenhos de 
açúcar do Recôncavo, as igrejas e o cemitério da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário do Sagrado Coração de Maria do Monte da Rua 
Formosa, conhecidos como igreja dos nagôs e cemitério dos africanos, e 
a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, não mereceram nenhum (grifo 
meu) cuidado, atenção e estudos histórico e antropológico.”

Os choques entre as concepções de patrimônio, são comuns e historicamente po-
dem resultar na transformação dos valores institucionais, nos marcos patrimo-
niais. O relato acima, ilustra explicitamente a reivindicação de uma faceta racial 
no recorte da atuação do IPHAN em Cachoeira. Esse caráter tem se desvelado aos 
poucos, em se considerando que o próprio órgão elaborou trabalhos relacionados 
a ações afirmativas nos últimos anos, como o Projeto Rotas da Alforria, de 2008, 
que inventariou, entre outras, a principal região quilombola de Cachoeira. O pres-
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suposto de neutralidade, de naturalizar a atuação do órgão como se a seleção de 
obras monumentais não obedecesse princípios ideológicos dos agentes patrimo-
niais, mas do suposto “valor intrínseco” de certa forma de arte, não é mais visto 
como suficiente e vem sendo discutido há décadas, ainda que existam opiniões 
diversas na instituição.

Exemplo que, no mínimo, leva ao questionamento de tal ideia de neutralidade 
e  que vale mencionar, mais uma vez, é o processo de tombamento individual de 
monumentos, ocorrido entre as décadas de 1930, 1940 e 1950, em que Igrejas 
das Irmandades de negros e mestiços foram ignoradas. Ainda que levemos em 
conta que a Capela d`Ajuda, que fora tombada, seja atualmente frequentada pe-
las irmãs negras da irmandade da Boa Morte, essa era, em seus primórdios, uma 
capela de engenho, mandada fazer por um senhor europeu, branco e ligado às 
origens do povoamento colonial, Paulo Dias Adorno. Na origem colonial lusa se 
justifica seu tombamento, como comprova a remodelação da fachada feita pelo 
IPHAN (em anexo), de modo a retornar com suas feições “coloniais”. Caso ainda 
mais emblemático, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos, 
uma obra de grande porte construída entre os séculos XVIII e XIX em colina de-
fronte à Igreja Matriz, era perfeitamente passível de tombamento pelos cânones 
mais tradicionais da “pedra e cal” do IPHAN, mas foi demolida em 1948 e deu 
lugar a um aglomerado de casas de classe média. A dita igreja era cercada por 
desaparecidas casas de candomblé, segundo Dona Dalva Damiana dos Santos, 
que afirmou em recente visita ao IPHAN “derrubaram pra fazer casa de rico, era 
igreja de preto e já tava caindo quando resolveram acabar com ela, igreja de pre-
to ninguém dava valor”. Não foi a primeira vez que tive oportunidade de ouvir 
relato, nesse sentido, acerca da Igreja do Amparo. Impressiona que o IPHAN não 
tenha sequer considerado o seu tombamento, visto que em Minas Gerais houve 
o tombamento também dos templos dos negros nas cidades históricas e que o 
órgão comprou algumas fotografias do templo e de seu acervo remanescente, 
coisa que só era feita caso o bem tivesse interesse para o instituto, devido ao valor 
elevador que, na época, tinham as fotografias. Na cidade há, ainda, as capelas re-
manescentes de Nossa Senhora do Rosário do Monte Formoso (conhecida como 

Rosarinho) e a de Nossa Senhora dos Remédios (em arruinamento), ambas ainda, 
sem tombamento em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal. Para 
fazer um contraponto vale mencionar o tombamento da sede da Maçonaria, uma 
edificação de estilo eclético com traços arquitetônicos relativamente recentes, o 
que certamente não era pratica comum do IPHAN quando ocorrido o processo 
em 1941, e que possivelmente decorreu de influência política. Do mesmo modo, é 
possível que o IPHAN tenha ignorado as igrejas dos negros para evitar entrar em 
choque com a Igreja Católica, interessada em vender o terreno da demolida Igreja 
do Amparo. Dentre as sobreviventes há a Igreja do Rosarinho, que apesar de não 
haver se tornado objeto de tombamento, foi restaurada em 2006 pelo Programa 
Monumenta do IPHAN, juntamente com seu cemitério conhecido como cemitério 
dos nagôs, seria essa uma forma de compensar a comunidade pelo silêncio de dé-
cadas? Fato é que o Rosarinho se encontra atualmente fechado, segundo irmãos, 
que não querem se identificar por divergências com o Pároco de Cachoeira, devi-
do à hostilidade deste com relação aos cultos sincréticos que ocorrem no templo 
e em toda a cidade. Diante de tal situação me pergunto se caberia algum tipo de 
ação coordenada entre IPHAN e a Igreja Católica, ou mesmo dos órgãos que lutam 
contra o racismo, de modo a convencer o pároco a lidar de modo mais amigável 
com o catolicismo local e suas tradições especiais.

Por fim temos o exemplo da Igreja dos Remédios, cujo processo foi citado, imóvel 
em péssimas condições, que teve pedido de tombamento federal protocolado em 
2017. Com os reflexos da crise econômica deste ano, as análises de tombamentos 
no órgão estão, na prática, paralisadas. É sintomático que, justamente quando os 
bens ligados aos grupos historicamente desfavorecidos (minimamente) tenham 
passado a fazer parte da lista dos bens patrimonializados, a atitude com relação 
ao órgão de patrimônio se torne mais hostil. Se compararmos aos períodos da dit-
adura Vargas, quando o IPHAN foi organizado, ou mesmo da ditadura militar, com 
a criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), o Programa Nacional 
de Cidade Históricas em 1972, e o próprio tombamento da cidade de Cachoeira 
em 1971, o IPHAN já não parece gozar de tanto prestígio. Apesar do órgão sem-
pre ter lidado com escassez de profissionais e recursos, isso agora ameaça sua 
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existência. A Igreja dos Remédios tem ligação histórica com o terreiro tombado 
da Roça do Ventura e com o surgimento da Irmandade de Nossa Senhora da Boa 
Morte, com importante atuação na libertação de escravizados durante o tempo do 
abolicionismo, em fins do século XIX.

Há também que se mencionar a ocorrência policial que ensejou a própria con-
vocação da vaga de mestrado do PEP – IPHAN para Cachoeira, por parte do Es-
critório Técnico. Trata-se de ação do Ministério Público Federal, Inquerito Civil: 
SIMP: 035.0.183097/2010, contra ações de intolerância religiosa, em que o órgão é 
instado as agir, por meio de ações de educação patrimonial, para dirimir ataques 
sofridos por comunidades quilombolas e terreiros, especialmente no terreiro tom-
bado Roça do Ventura - ZOGBODO MALE BOGUN SEJA UNDE, por conta de um in-
cêndio florestal criminoso, ocorrido na região. Tal ação do MP revela fragilidades, 
apesar de bem intencionada, pois menciona os processos educativos como se es-
tes, sozinhos pudessem acabar coma as situações de intolerância, e mesmo com 
as assimetrias sociais que causam conflitos violentos em Cachoeira.

Ora, sequer o IPHAN possui estrutura ou quadros para uma ação de educação 
patrimonial mais profunda na região, mas não se pode ignorar que, dentro das 
suas limitações, o órgão vem buscando responder positivamente ao chamamen-
to. Pode-se buscar justificar a premência de trabalhar a mediação de conflitos e 
a valoração do patrimônio como uma possibilidade de política afirmativa, mas é 
preciso encarar os fatos provocados pelo próprio IPHAN e pelo MP, dentro de 
todas as barreiras sociais que criam a própria condição de violência na região, 
novamente trata-se de abordar a interseccionalidade, não apenas em termos de 
entendimento dos problemas, mas para seu enfrentamento.

Existem ainda, conflitos de sobreposição de legislações, com os quais os profis-
sionais do IPHAN têm de lidar sem, necessariamente, haver um entendimento 
jurídico desses limites, conflitos que resvalam em questões éticas do patrimônio. 
Uma das expressões tangíveis do problema é que, em Cachoeira, são comuns as 
chamadas casas de meia morada, ou de porta e janela, às quais mencionei ante-

riormente como “casas de taipa”, eu mesmo vivo em uma casa desse tipo. São 
moradias bastante exíguas e que, construídas de modo artesanal com arquitetura 
de terra, com apenas uma janela na fachada frontal, seguem frequentemente a 
inclinação do terreno, o que acarreta em desníveis internos e degraus, eventual-
mente causando problemas de drenagem. Algumas são francamente insalubres, 
por carecerem de ventilação, esgotamento e/ou iluminação adequados. O envel-
hecimento crescente da população, somado às pequenas melhoras econômicas 
nos últimos anos, tem tornado comum a necessidade de alguns moradores em 
ampliar essas casas, o que se choca com a chamada “uniformidade do conjunto 
urbano de Cachoeira”, descrita desse modo em diversos processos do IPHAN que 
estudei, ainda que a ausência de normativas não permita identificar exatamente 
qual o caráter dessa uniformidade, e a qual questiono mesmo se é um fato e não 
um dogma arquitetônico com pouco reflexo na realidade e diversidade urbana 
desse conjunto. Existe a clara necessidade de melhorar o entendimento desse 
tombamento, feito por decreto em 1971, período em que a cidade já apresentava 
um perfil arquitetônico bastante heterogêneo, ao contrário do discurso autoriza-
do, perfil que inclui uma diversidade de exemplos de arquitetura do século XX. 
Observável em fotografias antigas, esse aspecto diverso garante a Cachoeira um 
caráter de cidade “real”, no sentido de que essa mistura de estilos dificultou cri-
ar-se, ao menos de modo completo, os cenários gentrificados para turistas, em 
que se converteram algumas cidades patrimonializadas ao redor do mundo, é 
uma cidade ainda com seus usos e fazeres (SMITH, 2006.).

Vale lembrar que algumas residências ecléticas locais foram reformadas pelo 
órgão do patrimônio de modo a voltar às feições ditas “originais”, quando havia 
uma obsessão por um tipo de homogeneidade bastante específica e que foi, de 
certo modo, falseada, na busca de uma arquitetura com características do perío-
do colonial, e porque não dizer, de uma arquitetura iminentemente europeia, 
portuguesa, branca! Cachoeira é o centro histórico que teve mais intervenções 
desse tipo e, recentemente, foi a cidade que foi agraciada com mais reformas de 
imóveis pelo programa Monumenta, não se pode negar o papel do IPHAN em 
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intervir na cidade, mas ainda se carece de estudo que demonstre o motivo de tais 
intervenções não surtirem o efeito desejado, a meu ver, felizmente.

Mesmo em processos recentes o conflito persiste, mas existe um movimento de 
mudança, com alguns arquitetos defendendo a manutenção de características da 
arquitetura vernacular, a exemplo do relatório feito por técnicos de Cachoeira, 
contestando outro relatório daqueles da superintendência em Salvador, ambos 
anexados ao processo 01502.002489/2013-99, que pedia a retirada do revesti-
mento de caquinhos na fachada do pavimento térreo de um sobrado comercial a 
contragosto do proprietário. Os cacos cerâmicos são típicos da chamada arquite-
tura “raio que o parta” (COSTA, 2013.), estilo mormente utilizado entre as déca-
das de 1950 e 1970, os técnicos locais compreenderam que eles eram parte da 
história da paisagem, levando em conta tanto a data do tombamento da cidade, 
quanto a fragilidade do primeiro relatório que chegou a descrever a fachada como 
estando revestida com fragmentos de rocha, quando claramente se tratavam de 
fragmentos de cerâmica, o que coloca em suspeita se o técnico, de fato, conhecia 
o imóvel. Não significa tampouco que tal fato ocorreu por uma necessária falta de 
zelo, mas, possivelmente, pela alta rotatividade de profissionais em um escritório 
técnico que oferece salários pouco atrativos e se encontra muito próximo da cap-
ital. Quanto ao embargo, no caso de certas obras residenciais, é um instrumento 
que entra em choque (ou permite interpretações ambíguas) quando confrontado 
com o artigo 1º, parágrafo único, do Estatuto da Cidade que dispõe: 

“Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto 
da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
da segurança e do bem-estar dos cidadãos (grifo meu), bem como do 
equilíbrio ambiental.”

O embate citado demonstra o atrito entre o direito individual de moradia e o di-
reito difuso da memória, e nos insere, ainda, no problema da separação entre 
as políticas do patrimônio material e imaterial, dado que o conflito pode partir 
também dos usos culturais dos bens móveis. Seria o tombamento um modelo ob-

soleto para se tratar de questões do patrimônio imaterial, ou o tombamento em si 
é que precisa ter sua compreensão ampliada, ampliação que deve ser amparada, 
inclusive, pelo entendimento de outros tombamentos com problemas análogos 
como o Terreiro da Casa Branca em Salvador ou o Plano Piloto de Brasília, tom-
bamentos que trabalham com uma diretriz de bem cultural vivo, dinâmico, no 
qual um dos fatores a ser protegido é justamente a capacidade de transformação 
concomitante à preservação de uma tradição, ou uso social como defende Laura-
jane Smith. A exemplo disso, podemos ser instados a agir com relação à aversão 
do pároco aos cultos afro-brasileiros, mas em tais casos temos que buscar out-
ros agentes da lei. Uma proposta intermediária vem emergindo nesse sentido, 
a noção de “Paisagem Cultural”. Este modelo de salvaguarda abarcaria aspectos 
combinados dos campos do material e imaterial. A primeira declaração semel-
hante foi a inclusão do Rio de Janeiro na lista da UNESCO, sob a denominação de 
“Paisagens Cariocas, entre a Montanha e o Mar”. Mas essa política se encontra 
estagnada em seu desenvolvimento, pois depende de um afinamento institucio-
nal e um plano de gestão potente, difíceis de estabelecer no Brasil com todas as 
precariedades dadas, especialmente em tempos de crise.

Um aspecto adicional, que precisa ser considerado, é a impossibilidade atual de 
uma fiscalização baseada no congelamento da feição urbana, pelas próprias lim-
itações de recursos humanos do corpo técnico, mesmo que essa fosse a intenção 
em termos conceituais. Independentemente de nossa atuação, a população faz 
mudanças à revelia do IPHAN e o volume de obras que temos observado na ci-
dade demandaria multiplicar bastante o quadro de funcionários. Logo, e não uni-
camente por questões morais, mas também por uma evolução de conceitos do 
patrimônio, os acordos vêm se constituindo como instrumentos mais amigáveis  e 
práticos da atuação de fiscalização, conjuntamente com uma presença do órgão 
nas redes sociais nas quais a própria população age em parceria, quando interage 
dando sugestões, divulgando eventos e fazendo denúncias. Tais meios vem sendo 
utilizados, em grande medida, pela implementação do projeto Casa do Patrimônio 
do Recôncavo da Bahia, que busca articular ações de educação patrimonial, ao cri-



6522 6523

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

ar caminhos diversos para a ação do IPHAN, órgão por vezes tachado como tirano, 
numa cidade em que a legislação urbana municipal é tíbia, se tanto.

Podemos encarar a Casa do Patrimônio como um dos projetos bem sucedidos de 
ação afirmativa, ainda que com uma ação difusa, devido à eficiência em transfor-
mar a ação do órgão em conjunto com as pessoas da cidade, que tem se apropri-
ado do espaço e chamado o IPHAN a participar dos debates da cidade.

À guisa de conclusão, gostaria de citar mais um problema, para demonstrar que 
não se tratam de conflitos localizados, ainda que tenham suas nuances dadas pelo 
contexto. Em 2017 alguns casos de apreensão e descarte de alimentos tradicionais 
de alta qualidade e em perfeita condição de consumo expuseram as assimetrias 
da luta pelo reconhecimento ao conhecimento popular no âmbito da legislação. 
O caso dos queijos tradicionais de Minas Gerais, feitos com leite cru, entre outras 
dificuldades do estabelecimento de políticas para a agricultura familiar, revelam 
uma legislação feita para promover grandes indústrias alimentícias e inadequa-
da ao pequeno produtor artesanal, como foi expresso por diversas entidades na 
“Carta Aberta à Anvisa em Favor da Produção Artesanal, Familiar, Comunitária e 
da Alimentação Saudável de 2014, ou do Manifesto Colher de Pau”, de 2015. Se 
mencionarmos o fato de que, como o queijo tradicional de Minas Gerais, alguns 
desses patrimônios se encontram registrados como parte do patrimônio cultural 
do Brasil, a ação tímida de entidades de patrimônio, em especial do IPHAN, revela, 
no mínimo, um estabelecimento de prioridades que ignora, em tais casos, a ten-
tativa de uma mediação jurídica em âmbito federal, talvez advinda da fragilidade 
do próprio órgão, além do confronto entre um possível exagero da legislação san-
itária e a tradição. O fato se evidencia pela omissão da mesma legislação, no caso 
de alimentos importados como os queijos europeus, livremente consumidos no 
Brasil, resvalando ainda algum no caráter colonialista nas medidas.

No caso do patrimônio construído da cidade de Cachoeira, citamos o exemplo 
dos templos ligados aos negros e mestiços, historicamente ignorados, da neces-
sidade de considerar aspectos sociais do uso do patrimônio, ou mesmo o modo 

como se gere as cores aplicadas sobre as paredes, eventualmente guiadas por 
publicações e manuais do IPHAN, entre as quais uma cartilha chamada “Cores de 
Laranjeiras”, distribuída na cidade de mesmo nome em Sergipe, com referências 
às supostas paletas de cor por época do imóvel, de concepção pouco explicitada. 
Ressalte-se que, no quesito da cor, produzimos ainda uma quantidade incipiente 
de trabalhos, e que a grande maioria dos técnicos faz uso de informações trazidas 
de sua formação particular, resultando por vezes em uma atuação confusa ou 
mesmo ambígua.

Todas essas constatações são particularmente interessantes para a implemen-
tação de um projeto de educação patrimonial em parceria entre IPHAN e escolas 
públicas de Cachoeira, ou em qualquer cidade em que o órgão esteja presente, 
especialmente com o estabelecimento das Casas do Patrimônio. No entanto, a 
efetividade de tais trabalhos depende, em grande medida, do entendimento das 
limitações práticas encontras e do modo como o próprio órgão decide encarar 
seus mitos e preconceitos históricos.



6524 6525

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Igreja do Rosarinho e cemitério dos nagôs (Arquivo pessoal)

Igreja de Nossa Senha dos Remédios (Arquivo Pessoal)
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Igreja D’Ajuda 1939 (Acervo Digital IPHAN)

Igreja D’Ajuda 1959 – Após reforma (Acervo Digital IPHAN)
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Igreja de Nossa Senhora do Amparo 1942 (Acervo Digital IPHAN)

Panorama de Cachoeira 1942 – Em destaque Igreja de N. Sra. do Amparo (Acervo Digital IPHAN)
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Loja Maçônica SD (Acervo Digital IPHAN)

Referências:
ABREU, R. M. R. M. Antropologia e Patrimônio Cultural no Brasil - Diálogos e Desa-
fios Contemporâneos. Edição: 1ed.Blumenau: Nova Letra, 2007.

ARANTES, Antônio Augusto. “Patrimônio imaterial e referências culturais”. In.: 
Tempo Brasileiro: Patrimônio Imaterial, Out-Dez, nº 147. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2001. BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Rena-
scimento: o contexto de François Rabelais. 2. ed. São Paulo, Edunb: Uicitec, 1993.

BORGES, Jorge Luis. História de la eternidade. Buenos Aires: Emece editores, 1953 
CAMARGO, Denise. Imagética do Candomblé: uma criação do espaço mítico-ritual: 
uma pesquisa etnográfica. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2014.

Carta Aberta à Anvisa em favor da produção artesanal, familiar, comunitária e da 
alimentação saudável. Brasília, 2014. Disponível em: <https://fase.org.br/wp- con-
tent/uploads/2015/03/Carta_Anvisa_20_08_14_contribuicoes.pdf>. Acesso em 16 
out. 2017.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In: CHARTIER, Roger. À beira da 
falésia: a história entre certezas e inquietude. Porto Alegre: EdUFRGS. p. 61-79. 
2002.

CHOAY, Françoise. A alegoria do Patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado, 
3ª edição. São Paulo: Estação Liberdade, 2006.

CHUVA, Márcia (Org.). Rotas da Alforria: trajetória das populações afrodescen-
dentes na região de Cachoeira, na Bahia. Rio de Janeiro: IPHAN, 2008.

CHUVA, Márcia. Os Arquitetos da Memória: sociogênese das práticas de preservação 
do patrimônio cultural no Brasil Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.



6532 6533

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

COSTA, Laura C; MIRANDA, C. O “Raio que o parta” em Belém: um estudo sobre a 
valorização da arquitetura popular paraense. In: 7º SIMP (aceito para publicação 
nos anais). Pelotas, nov. 2013.

DIAS, José Sebastião da Silva. Portugal e a cultura europeia (séc. XVI a XVIII). Coim-
bra, Biblos, 1953.

FERREIRA, M.M.; AMADO, J. Org. Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2005.

GEERTZ, Clifford O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa / Clif-
ford Geertz; tradução de Vera Mello Joscelyne. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Ressonância, materialidade e subjetividade: 
as culturas como patrimônios. Horizonte Antropológico, Porto Alegre, v. 11, n. 23, 
p. 15-36, Junho 2005. GRAMSCI, A. Quaderni del carcere.Torino: Einaudi, 1975.

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1989.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. O campo não-hermenêutico e a materialidade da co-
municação. In: ROCHA, João Cezar de Castro. (Org.). Corpo e forma. Rio de Janeiro: 
Ed. Uerj, 1998.

HAYDEN, Dolores. The Power of place. Urban landscapes as public history. Cam-
bridge: MIT Press, 1997.

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça Interseccionalidade e consubstancialidade 
das relações sociais. São Paulo, 2014. Disponível em:

< https://www.revistas.usp.br/ts/article/viewFile/84979/87743> >. Acesso em 18 
out. 2017. HOBSBAWM, Eric. RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1984.

IPHAN. Edital de Seleção Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio 
Cultural do IPHAN 2016, 2016. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/up-
loads/ckfinder/arquivos/Edital_de_Selecao_do_MestradoProfiss ional2016.pdf>. 
Acesso em 16 out. 2017.

IPHAN. Acervo Digital do IPHAN. Disponível em: <http://acervodigital.iphan.gov.br/
xmlui/discover?rpp=10&etal=0&query=cachoeira> Acesso em 16 out. 2017.

KALCKMANN, Suzana et al . Racismo institucional: um desafio para a eqüidade no 
SUS?. Saude soc., São Paulo, v.16, n. 2, p. 146-155, 
Ago. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S010412902007000200014&lng=en &nrm=iso>. Acesso em 15 out. 
2017.

MAIO, Marcos Chor (Org.). São Paulo: Sociologia e Política, 2010.

Manifesto Colher de Pau, 2015. Disponível em: < http://fbssan.org.br/2015/04/
manifesto-colher-de-pau/>. Acesso em 20 out. 2017.

PRADO, Marla Michelle Nascimento Portela do. A teoria de campo e o patrimônio 
cultural. Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Pat-
rimônio – PPG PMUS Unirio | MAST – vol. 4 n.1 – 2011. Disponível em: <http://revist-
amuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewFile/154/154>. 
Acesso em 20 out. 2017.

PROENÇA, Rogério Leite. Contra-Usos da Cidade. Lugares e espaço público na 
experiência urbana contemporânea. Campinas/Aracajú: Ed. da Unicamp/ EdUFS, 
2004

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: espaço e tempo, razão e emoção. 3ª ed. 
São Paulo: Hucitec, 1999.

SMITH, Laurajane. Uses of Heritage. Londres, Routledge, 2006.



6534 6535

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato / Jessé Souza. - Rio de 
Janeiro: Leya, 2017.

WATERSON, Roxana. The Living House: An Anthropology of Architecture in South-
East Asia. Singapore/Oxford/New York: Oxford University Press, 1990.

WEIMER, Günter. Arquitetura popular brasileira. São Paulo, Marti



6536 6537

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

PRESERVAÇÃO E 
ACESSIBILIDADE: A 
IMCOMPATIBILIDADE EM 
PROJETOS DE RESTAURO
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emilha-mg@hotmail.com 

RESUMO
A acessibilidade aos espaços públicos e coletivos é um direito da população e 
sua adoção em edifícios acautelados é complexa. Percebe-se a falta de estudos, 
pesquisas e soluções adequadas que concilie a preservação do patrimônio ao 
respeito a legislação de acessibilidade, a fim de permitir a estes espaços receber de 
forma digna pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida. O objetivo 
geral desta pesquisa é analisar legislações e normas vigentes com foco no conflito 
preservação-acessibilidade para permear a adoção de soluções adequeadas em 
edificações tombadas. Foi realizada a análise das legislações preservacionistas; 
o processo de conquistas sociais das pessoas portadoras de deficiência; por fim, 
as legislações e normatização sobre acessibilidade e inclusão. Os projetos de 
restauração seguem sempre as diretrizes que todo projeto de intervenção deve ser 
estudado e balanceado com a escolha correta das técnicas de intervenção, seguindo 
o preceito da reversibilidade, para garantir o máximo de autenticidade à obra, e 
fruição a todas as parcelas da população, independentemente de suas habilidades. 
Porém, execetuando as poucas referencias encontradas, as barreiras impostas pelas 
legislações preservacionistas acabam comprometendo o papel do patrimônio cultural 
como símbolo da nação por não prevenir sua museificação e restringir o seu acesso.

Palavras-chave: Restauração, Preservação, Acessibilidade.
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PRESERVAÇÃO E ACESSIBILIDADE: A 
IMCOMPATIBILIDADE EM PROJETOS DE RESTAURO

Introdução 
A restrição às intervenções impostas pela legislação de preservação dificulta a 
aplicação das normativas de acessibilidade. Para a conjugação destes dois pesos 
devem se considerar: as legislações específicas, a possibilidade de intervenção, a 
descaracterização e falsificação da leitura do monumento, as diretrizes norteado-
ras, a tecnologia disponível, o histórico de intervenções no bem e sua originali-
dade. Esta pesquisa tem como objetivo a análise da evolução das legislações que 
regulamentam as adaptações de acessibilidade nos logradouros, edifícios de uso 
público e coletivo, e as peculiaridades em relação aos bens imóveis acautelados. 

Entende-se que a acessibilidade é antagônica à preservação pela necessidade de 
alteração do patrimônio arquitetônico, mas ao observar pela ótica da funcionali-
dade da Teoria da Restauração Contemporânea e pela legislação de acessibilidade, 
deve-se permitir a inclusão espacial e o consequente usufruto de tais lugares por 
pessoas com diferentes características e habilidades. À medida que o acesso aos 
bens imóveis é restrito, eles perdem seus valores históricos e culturais, passando 
a serem apenas mais uma edificação congelada no tempo.

Manifestações e conquistas sociais das pessoas com 
deficiência
O respeito e valorização da diversidade humana faz parte do processo de inclusão 
que avançou significativamente nas últimas décadas graças às reinvindicações so-
ciais e políticas dos grupos de pessoas portadoras de deficiência. Para melhor 
compreensão destes avanços faz-se necessário verificar a presença destes in-
divíduos na evolução da sociedade. 

Embora não haja indícios, na época primitiva, provavelmente as pessoas com defi-
ciências não resistiam ao estilo de vida nômade e sem domínio de técnicas con-
strutivas, viviam diretamente expostos às intempéries e dificuldades da época. 
Neste período, representam um fardo para o grupo, onde os mais fortes sobre-
viviam. 

Através da arte produzida no Egito Antigo (5.000 a.C), estudiosos concluíram que 
as pessoas com deficiência integravam as diferentes classes sociais. As pessoas 
com nanismo (anões) ocupavam cargos tão importantes que lhes permitia hon-
rarias e funerais dignos. Provavelmente, em Roma, houve poliomielite e infecções 
oftalmológicas, por isso o Egito Antigo ficou conhecido como a Terra dos Cegos. 

Os filósofos Platão e Aristóteles em seus livros publicados, “A República” e “A Políti-
ca”, respectivamente, ao idealizarem as cidades gregas, indicavam a eliminação 
das pessoas “disformes” por exposição ou abandono. Mesma consciência pre-
sente em Esparta. As tragédias gregas refletem esse pensamento de exclusão, 
exemplo é “Ilíada”, escrita por Homero, onde o personagem Hefesto foi rejeito 
pela mãe por ter uma das pernas atrofiadas e foi atirado fora do Olímpio por Zeus.

Embora Roma tenha produziu um reconhecido legado artístico, as leis davam o 
direito aos pais de exterminar o próprio filho caso este viesse a nascer disforme 
ou de aparência monstruosa, após o julgamento de cinco vizinhos. Quando aban-
donados em locais sagrados, os bebês por pessoas que exploravam estas crianças 
mais tarde como esmoleiros (DICHER, s/d, p. 7). 

O tratamento das pessoas com deficiência se humanizou a partir da disseminação 
do cristianismo pela Igreja Católica e pela lei editada pelo Imperador Constantino 
(280-337 d. C), o Grande. A caridade pregada pela igreja influenciou o surgimento 
dos primeiros hospitais para pessoas enfermas e com deficiência.  

Na Idade Média houve um retrocesso da visão, pessoas com deficiência eram 
ridicularizadas pela sociedade que viam as ‘diferenças’ como castigo de Deus e 
envolvimento direto com bruxaria e misticismo. Neste período, o Rei Luís IX (1214-
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1270) criou o primeiro hospital para pessoas cegas, chamado Hospice des Quinze-
Vingts, inaugurado em França, em 1260. A crença da época era que um corpo de-
formado só poderia abrigar uma mente também deformada. As representações 
das pessoas com diferenças físicas eram, na sociedade, usadas para simbolizar 
pessoas malévolas.  

Ao final da Idade Média, diferentes situações se apresentavam nos países euro-
peus. Houve um crescimento da quantidade de hospitais, mas vale ressaltar que, 
naquele período, eram destinados mais para cuidados e amor ao próximo (tra-
balho da igreja católica) do que para cura e alívio das dores. Não havia também 
conhecimento específico para tratamento de pessoas com deficiência, mas uma 
gradativa humanização das atenções e visões.  

O Renascimento trouxe o espírito científico e descobertas importantes no trata-
mento de pessoas com deficiência.  O médico, matemático e astrólogo de origem 
italiana, Jerônimo Cardan (1501-1576), inventou um código de sinais destinado a 
ensinar as pessoas surdas a ler e a escrever, semelhante ao Braille. Durante a 
eflorescência da arte renascentista as pessoas com deficiência foram retratadas 
em pinturas com os mais variados tipos de deficiência, em diversos ambientes; a 
maioria das pinturas mostra situações reais de miséria e marginalização naqueles 
séculos. Na obra intitulada “São Lourenço Distribui Bens aos Pobres”, de Fra An-
gelico (1387-1455), exemplo da representação na arte sacra, o artista representa 
diversas pessoas com deficiência: um amputado bilateral das pernas usando apo-
ios para as mãos e um cego usando um longo bastão, ambos com sacolas desti-
nadas às esmolas.

Ambroise Paré (1510-1590) introduziu muitas inovações atuando como cirur-
gião como: uso de óleo fervente nos ferimentos de armas de fogo, com posterior 
adoção de uma mistura de óleo de rosas, clara de ovo e terebintina; uso de ferro 
em brasa para estancamento de sangue no caso de amputações; propôs uso de 
coletes reforçados com tiras de aço para problemas de desvio da coluna vertebral 
e botas especiais para pés tortos (SILVA, 1987, p. 167).

Um novo olhar sobre as pessoas com deficiência ocorreu no século XIX, a solução 
de marginalização e exclusão encontrada pela sociedade era justificada pela def-
esa que o melhor era criar organizações separadas com atendimento “especial”, 
menos onerosas. O processo de integração avançou com o potencial de trabalho 
das pessoas com deficiência, reforçada por Napoleão Bonaparte, respaldada 
também para que cobrisse as despesas individuais. Período de origem da escrita 
Braille, sistema desenvolvido por Louis Braille (1809-1852). 

Influenciado pelas ideias europeias, o então Imperador do Brasil, Dom Pedro II 
(1840-1889) funda o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854), hoje chamado 
Instituto Benjamin Constant (em homenagem ao seu terceiro diretor), e o Imperial 
Instituto dos Surdos Mudos (1857), hoje denominado Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdos – INES, ambos em atividade atualmente e referência nacional no 
tratamento dessas necessidades especiais (DICHER, s/d, p. 12).

O início do século XX vivenciou as primeiras os primeiros congressos e conferen-
cias para discussão sobre proteção e inclusão: Primeira Conferência sobre Cri-
anças Inválidas (Londres/Inglaterra, 1904), Congresso Mundial dos Surdos (Saint 
Louis/EUA, 1909), e a Primeira Conferência da Casa Branca sobre os Cuidados de 
Crianças Deficientes (Washington D.C./EUA, 1909). 

As discussões foram interrompidas durante a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), ganhando novas perspectivas pelo contingente de soldados mutilados. 
A previdência social e a compensação de acidentados no trabalho surgiram no 
cenário pós-guerra e incentivou a aprovação de programas de incentivo de retor-
no das pessoas aposentadas ao trabalho. 

O alemão Adolf Hitler, ao declarar a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), emite 
um documento que instaura o Programa de Eutanásia na Alemanha nazista, onde 
sentenciava à morte doentes incuráveis, idosos senis, deficientes físicos e doentes 
mentais. Esta guerra deixou mais soldados mutilados.
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Quando a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada, o problema dos soldados víti-
mas de deficiências causadas pela guerra atraiu novamente a atenção do mundo. 
Mas a situação era bem diferente daquela deixada para Primeira Guerra Mundial, 
pois logo ao terminar o segundo conflito, já existiam serviços de reabilitação tanto 
para civis como para militares. (SILVA, 1987, p. 224)

A criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, pela Carta das 
Nações Unidas, tinha o intuito de instaurar a paz entre as nações. Este objetivo 
foi reforçado e ampliado com Declaração dos Direitos Humanos (1948), que esta-
belece a proteção universal dos direitos humanos e adota o termo “invalidez” para 
se referir as pessoas com deficiência. 

A adoção do termo “pessoa deficiente” é empregado oficialmente na Declaração 
dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975), da ONU. Define-se como qualquer 
pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades 
de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, con-
gênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais. Contudo, a partir desta 
resolução não houve avanços sobre os direitos das pessoas com deficiência.  

No Brasil Colônia era comum práticas de exclusão de pessoas com deficiência. 
Durante o período colonial, usavam-se práticas isoladas de exclusão - apesar de 
o Brasil não possuir grandes instituições de internação para pessoas com defi-
ciência. As pessoas com deficiência eram confinadas pela família e, em caso de 
desordem pública, recolhidas às Santas Casas ou às prisões (LANNA JUNIOR, 2010, 
p. 20).

No período Imperial (1822-1889) iniciou-se o processo de assimilação das dif-
erenças com a criação do Hospício Dom Pedro II (1852), Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos (1854) e, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (1856); todos situ-
ados na capital do Império, no Rio de Janeiro. Com o fim do período imperial, o 
Hospício Dom Pedro II passou a ser chamado de Hospício Nacional de Alienados, 
e os avanços foram lentos.

Na primeira metade do século XX, o Estado não promoveu novas ações para as 
pessoas com deficiência e apenas expandiu, de forma modesta e lenta, os insti-
tutos de cegos e surdos para outras cidades. As poucas iniciativas, além de não 
terem a necessária distribuição espacial pelo território nacional e atenderem uma 
minoria, restringiam-se apenas aos cegos e surdos. Diante desse déficit de ações 
concretas do Estado, a sociedade civil criou organizações voltadas para a assistên-
cia nas áreas de educação e saúde, como as Sociedades Pestalozzi (1932) e as As-
sociações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) (1954). Ainda na década de 50, 
o surto de poliomielite levou à criação dos centros de reabilitação física. (LANNA 
JUNIOR, 2010, p. 20)

A legislação brasileira seguiu vagarosos passos de inclusão de pessoas com defi-
ciência. As Constituições de 1824, de 1934, de 1937, de 1946 e de 1967 se limita-
vam ao direito de igualdade e, em caso de invalidez, direito previdenciário. Enfim, 
a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o respeito e proteção das pessoas 
com deficiência, em diferentes cenários: direitos coletivos e individuais, direitos 
sociais, competências da União, princípios da administração pública, assistência 
social, educação. 

A ABNT criou em 1983 a NBR 9050, esta norma deve ter norteado a Lei nº 7.405/85, 
que apresenta as premissas para colocação do Símbolo Internacional de Acesso. 
A Lei adota o termo “pessoa portadora de eficiência”, que também aparece nas 
legislações posteriores. Como na Lei nº 7.853/89, que estabelece normas gerais 
que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas 
portadoras de deficiências e sua efetiva integração social (art. 1º), e criou a Coor-
denadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE).

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE) 
foi criado pelo Decreto nº 3.076/99, para acompanhar e avaliar o desenvolvimen-
to de uma política nacional para inclusão da pessoa com deficiência e das políti-
cas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, 
turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social (art. 2º). 
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O CONADE faz parte da estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR). A Política Nacional para Inclusão da Pessoa 
com Deficiência foi instituída no mesmo ano, pelo Decreto nº 3.298/1999.

Muitas denominações foram utilizadas ao longo do tempo refletindo a visão sobre 
deficiência. Termos genéricos como “inválidos”, “incapazes”, “aleijados” e “defeitu-
osos” expressava a visão do século XX, como grupo de pessoas que representavam 
um fardo para a sociedade, pois não tinham valor. Com a organização de grupos 
sociais, as pessoas com deficiência adotaram as expressões “pessoas deficientes” 
e “pessoas portadoras de deficiência”. Esta última, é encontrada na Constituição, 
legislações e políticas que abordam o campo das deficiências.

Surgiram as expressões “pessoas com necessidades especiais” e “portadores de 
necessidades especiais”. Os movimentos sociais das pessoas com deficiência 
questionaram o termo “especial”, pois a luta era por inclusão e por equiparação 
de direitos. No século XXI, a designação “portadora” foi discutida, pois transmite 
a ideia de a deficiência ser algo que se porta e, portanto, não faz parte da pessoa.

“Pessoa com deficiência” é o termo atualmente utilizado para designar este grupo 
social, adotado pela ONU em 2006, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. Por causa desta Convenção, a Medida Provisória nº 483/10, con-
vertida na Lei nº 12.314/10, atualizou o nome CONADE para Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 
1991 as pessoas com deficiência representavam o percentual de 1,15% da popu-
lação. Pela modificação dos critérios de avaliação (alguma dificuldade ou grande 
dificuldade de ouvir, enxergar e andar) e crescimento populacional, este percen-
tual foi para 14,5% no Censo de 2000, ou seja, cerca de 24,5 milhões de pessoas. 
Este Censo considerou diferentes tipos de deficiência e seus respectivos graus: 
deficiência mental; tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia; falta de um membro ou 
arte dele; alguma dificuldade de enxergar; alguma dificuldade de ouvir; alguma 

dificuldade de caminhar; grande dificuldade de enxergar; grande dificuldade de 
ouvir; incapaz de ouvir; incapaz de caminhar; incapaz de caminhar.

Para o Censo de 2010, foi pesquisada a existência dos tipos de deficiência per-
manente: visual, auditiva e motora, de acordo com o seu grau de severidade, e, 
também, mental ou intelectual (IBGE, 2010, p. 27). Os resultados do Censo De-
mográfico 2010 apontaram 45 606 048 milhões de pessoas que declararam ter 
pelo menos uma das deficiências investigadas, correspondendo a 23,9% da pop-
ulação brasileira. 

A mudança do conceito de deficiência acompanhou as inovações na área da saúde 
e a forma com que a sociedade se relaciona com a parcela da população que 
apresenta algum tipo de deficiência. Desta forma, não é possível fazer um com-
parativo direto entre dados dos Censos Demográficos de 1872, 1890, 1900, 1920, 
1940, 1991, 2000 e 2010, pois houve reformulação das perguntas para se adequar 
à evolução dos conceitos.

No Censo de 2010, em relação à deficiência motora foi pesquisado se a pessoa 
tinha dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas (avaliada com o uso 
de prótese, bengala ou aparelho auxiliar, no caso de a pessoa utilizá-lo), de acordo 
com a seguinte classificação:

• Não consegue de modo algum - para a pessoa que declarou ser permanente-
mente incapaz, por deficiência motora, de caminhar e/ou subir escadas sem a 
ajuda de outra pessoa;

• Grande dificuldade - para a pessoa que declarou ter grande dificuldade perma-
nente de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que 
usando prótese, bengala ou aparelho auxiliar;

• Alguma dificuldade - para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade perma-
nente de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que 
usando prótese, bengala ou aparelho auxiliar; ou
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• Nenhuma dificuldade - para a pessoa que declarou não ter qualquer dificuldade 
permanente de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda 
que precisando usar prótese, bengala ou aparelho auxiliar. (IBGE, 2010, p. 27)

A deficiência física ou motora pode ser temporária: pois quando tratada permite 
que o indivíduo volte às suas condições anteriores; recuperável: quando permite 
melhora diante do tratamento, ou suplência por outras áreas não atingidas; de-
finitiva: apesar do tratamento, o indivíduo não apresenta possibilidade de cura, 
substituição ou suplência; e compensável: permite melhora por substituição de 
órgãos, por exemplo, a amputação compensável pelo uso da prótese. Em relação 
à origem, pode ser hereditária, congênita ou adquirida. 

A classificação topográfica engloba os termos paraplegia, paraparesia, monople-
gia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia. As ter-
minologias “para, mono, tetra, tri e hemi”, diz respeito à determinação da parte do 
corpo envolvida, significando respectivamente, “somente os membros inferiores, 
somente um membro, os quatro membros, três membros ou um lado do corpo” 
(MEC, 2007, p. 23)

Legislação e Técnica
A Constituição Federal de 1988 dispõe no Título II, dos Direitos e Garantias Fun-
damentais, Capítulo I (dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos), em seu art. 
5º, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. 
Juntamente com os seus 78 incisos mais quatro parágrafos trata da base para o 
exercício dos direitos de igualdade das pessoas portadoras de deficiência e todos 
os cidadãos. O novo texto constitucional, do Código do Processo Civil, “assegura às 
partes igualdade tratamento” (art. 125, n. I), ou seja, prevê tratamento isonômico 
de todos perante a à lei. Evita a discriminação assegurando o tratamento desigual 
para os desiguais, de acordo com as peculiaridades de cada indivíduo. 

De acordo com o Decreto Federal nº 3.298/99, considera-se deficiência toda perda 
ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômi-
ca que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão con-
siderado normal para o ser humano (Decreto nº 3.298/99, art. 3º). Esta definição 
é apenas uma forma singela de caracterizar a perda de funcionalidades, indepen-
dente da forma que foi adquirida.

A Lei Federal nº 10.098/2000 regulamentou o art. 227, II, § 2º da Constituição Fed-
eral de 1988, definindo normas gerais de acessibilidade nos edifícios público, de 
uso coletivo e privado, veículos de transporte coletivo e nos sistemas de comu-
nicação e sinalização. Assim, priorizando a autonomia, o tratamento prioritário 
deve ser dispensado em prol da criação de meios de inclusão de pessoas com 
deficiências.

A acessibilidade aos bens culturais imóveis é complementada pelo Decreto Fed-
eral nº 5.296/2004, onde referencia a Instrução Normativa nº 1/2003 do IPHAN, 
um marco na tentativa de resolver o problema da acessibilidade em edificações 
e centros históricos. Ela não apresenta soluções para ser adotadas no projeto de 
acessibilidade, uma vez que cada solução adotada é única, pois se deve levar em 
conta as características do imóvel, a demanda de usuários, o desenvolvimento de 
uma rota acessível e a descaracterização do bem.

Dentre as diretrizes da Instrução Normativa podemos destacar que as inter-
venções poderão ser promovidas através de modificações espaciais e estruturais; 
pela incorporação de dispositivos, sistemas e redes de informática; bem como 
pela utilização de ajudas técnicas e sinalizações específicas, de forma a assegurar 
a acessibilidade plena sempre que possível, devendo ser legíveis como adições do 
tempo presente, em harmonia com o conjunto. (IPHAN, IN 1, 2003). 

Também podemos citar que cada intervenção deve ser considerada como um 
caso específico, avaliando-se as possibilidades de adoção de soluções em acessi-
bilidade frente às limitações inerentes à preservação do bem cultural imóvel em 
questão (IPHAN, IN 1, 2003). Não podemos esquecer que o limite para a adoção 
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de soluções em acessibilidade decorrerá da avaliação sobre a possibilidade de 
comprometimento do valor testemunhal e da integridade estrutural resultantes 
(IPHAN, IN 1, 2003).

Quando não for possível adequar o meio físico à acessibilidade, deve-se garantir o 
acesso por meio de informação visual, auditiva ou tátil das áreas ou dos elementos 
cuja adaptação seja impraticável. No caso de sítios considerados inacessíveis ou 
com visitação restrita, devem ser oferecidos mapas, maquetes, peças de acervo 
originais ou suas cópias, sempre proporcionando a possibilidade de serem toca-
dos para compreensão tátil.

As abordagens da Instrução Normativa do IPHAN e do Decreto 5.296/04 para a im-
plantação do desenho universal e acessibilidade foram norteadas pelas Normas 
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Com destaque para a NBR 
9050:2015, que regulamenta a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. Esta norma considera as pessoas com deficiência, ido-
sos, pessoas com mobilidade reduzida, obesas, etc, para o desenvolvimento dos 
princípios do desenho universal.

De acordo com a Norma, toda edificação de uso público ou coletivo deve ter pelo 
menos uma rota acessível, que inclui corredores, pisos, rampas, escadas, eleva-
dores e outros elementos da circulação, esta rota deve evitar capachos, forrações, 
carpetes, tapetes e similares. O acesso às edificações deve ter suas entradas 
acessíveis, caso não seja possível, pelo menos um acesso secundário após esgota-
das as possibilidades de adequação da porta principal.

A circulação, para ser considerável acessível, deve contar com, no mínio, duas 
formas de deslocamento vertical. Os pisos devem atender aos padrões de reves-
timento, inclinação e desnível. As principais dificuldades na implementação da 
NBR 9050:2015 é o atendimento integral, pois não se pode descaracterizar o bem 
imóvel. Assim o bem se torna adaptado e não acessível. 

Em relação ao Bens Tombados, a NBR esclarece que todos os projetos de adap-
tação para acessibilidade de bens tombados devem obedecer às condições de-
scritas nesta Norma, compatibilizando soluções com os critérios estabelecidos 
por órgãos legisladores, e sempre garantindo os conceitos de acessibilidade. No 
caso de sítios, áreas ou elementos considerados inacessíveis ou com visitação re-
strita, deve-se garantir o acesso por meio de informação visual, auditiva ou tátil 
das áreas ou dos elementos cuja adaptação seja impraticável, com divulgação das 
condições de acessibilidade do bem patrimonial informadas com antecedência ao 
visitante e vinculadas a todo material publicitário (NBR 9050:2015). 

A NBR 9050 foi criada em 1983, a primeira revisão se deu em 1994. A segunda re-
visão (2004) incluiu a mudança na inclinação de rampas de 10% para 8%; foi detal-
hado em comunicação e sinalização o item “piso tátil”, importante para a pessoa 
com deficiência visual, especificado como sendo de alerta ou orientação (relevo e 
rugosidade diferenciados) e sua localização e aplicação (início ou final de rampa, 
rebaixamento de guia, beiradas de plataformas, etc.); e em relação aos sanitários, 
o espaço livre entre o vaso sanitário e a abertura da porta passou para 60 cm e a 
instalação da barra de apoio em frente a pia passou a ser obrigatório. 

Foi novamente revisada e entrou em vigor em 11 de outubro de 2015. Durou três 
anos o período de revisão onde a população e entidades puderam enviar pare-
ceres, comentários e sugestões no intuito de contribuir para seu aprimoramento, 
após análise, as sugestões poderiam ser incorporadas ao texto final de acordo 
com a relevância. A edição revisada inclui na definição de acessibilidade que as es-
pecificidades da norma também abrangem pessoas com mobilidade. Conta com 
anexos para melhor ilustração e organização das informações técnicas.

Considerações
As conquistas sociais e políticas das pessoas portadoras de deficiência não podem 
ser ignoradas. Em licitações para desenvolvimento de projetos restauração deve 
constar “Projeto Arquitetônico de Acessibilidade”, quem sabe com esta premissa, 
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os profissionais e empresas interessadas assuma este compromisso, assim como 
a elaboração de Projetos Elétricos e Estruturais. 

Os profissionais atuantes e envolvidos em projetos de restauração não possuem 
a consciência da importância e dos direitos que isto representa para a população, 
em especial para pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida. Assim, 
as instituições de ensino superior devem despertar nos profissionais em formação 
este olhar que identifique concilie as habilidades profissionais às necessidades 
humanas. 

Cada edificação é singular e merece um estudo profundo sobre sua história e ad-
equação ao uso, pois se a legislação obriga e ter adaptações para acessibilidade 
deve-se requer se o uso está adequado ao bem cultural imóvel. Todo projeto de in-
tervenção deve ser estudado independente, buscando analisar todas as variáveis 
envolvidas; pois ao se considerar as recomendações dos teóricos da restauração, 
se resumindo à intervenção mínima, em alguns casos pode não ser suficiente para 
garantir a utilidade de um edifício ou prevenir sua museificação (congelamento no 
tempo). O projeto, então, deve ser balanceado com a escolha correta das técnicas 
de intervenção para garantir o máximo de autenticidade para a obra e sua fruição 
por todas as parcelas da população, independentemente de suas habilidades. 
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RESUMO
Este trabalho visa refletir sobre o processo de institucionalização do campo do 
patrimônio cultural de origem militar na organização Exército Brasileiro. O estudo 
é parte da pesquisa doutoral realizada junto a representantes militares atuantes 
na área que se configurou na atual Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do 
Exército - DPHCEx. Aborda como militares lidaram com as crescentes demandas de 
preservação do patrimônio histórico e as novas oportunidades abertas no campo 
cultural contemporâneo. A abertura de fortificações a visitação é um exemplo. A 
partir de meados de 1990, a entrada em cena do “quadro complementar de oficiais” 
- QCO e do “oficial técnico temporário” – OTT (com a participação de historiadores, 
arquitetos e museólogos), supriu ao sistema cultural em formação, um leque de 
conhecimentos necessários ao campo, no interior da organização militar. A área 
cultural do Exército foi aos poucos se estruturando dentro de uma perspectiva 
sistêmica. Essa perspectiva, adotada de maneira geral pela organização, vem 
sendo constituída pelos saberes técnicos, diretamente vinculados à DPHCEx; pelas 
múltiplas iniciativas orgânicas (oriundas de iniciativas dos próprios militares do 
quadro bélico), até então dispersas em território nacional; e pelas tendências que 
surgiram em contextos mais amplos, dentro e fora da organização. O estudo aponta 
características desse processo com vistas à difusão, integração e consolidação de seu 
Sistema Cultural, ampliando interfaces dialogais.  

Palavras-Chave: patrimônio cultural militar; institucionalização; Exército brasileiro. 
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Introdução
No Brasil, o tema do patrimônio militar, e particularmente o das fortificações, como 
dispositivos culturais e atrativos turísticos, é crescente e vem atraindo a atenção de 
distintos pesquisadores com novos enfoques e abordagens. Despontam reflexões 
sobre novos usos de obras defensivas (ALMEIDA, 2006; TONERA, 2005, 2010; RO-
SAS, 2014; MATTOS e BARTHOLO, 2015), destacando a integração entre diferentes 
expertises e olhares nas leituras do patrimônio (GUIMARÃES, 2013; GODOY, 2013; 
CASTRO, 2009, 2013), incorporando princípios de sustentabilidade social e ambi-
ental nas práticas de gestão (SANTOS JUNIOR, 2010), para citar algumas reflexões 
na atualidade. 

Embora algumas fortificações de origem militar tenham sido reconhecidas e in-
cluídas nos processos de tombamento desde os primórdios da institucionalização 
da política federal de preservação do patrimônio do país, tanto a qualificação do 
conhecimento, como processos de salvaguarda e de gestão de muitos desses 
bens ainda são desafios em curso. 

Em alguns casos, estruturas defensivas de origem militar vêm sendo estudadas 
e recuperadas desde trabalhos arqueológicos, que incorporam perspectivas e 
iniciativas que visam reintegrá-las à vida da cidade, por meio de inovações insti-
tucionais e diversas formas de apropriação cidadã. O exemplo mais recente talvez 
seja a descoberta realizada pelo arqueólogo Marcos Albuquerque e sua equipe, 
do Forte Bass, de construção holandesa, em Porto Calvo, no Estado de Alagoas.   

Com a obsolescência das fortificações como lugares de combate, essas edifi-
cações, ao perderem a função de aparato bélico, enfrentaram diferentes destinos 
em meio às tendências da patrimonialização e turistificação. No diversificado pan-
orama de apropriação, usos e formas de gestão dos sítios fortificados do Brasil, 
o Exército Brasileiro manteve sob sua guarda e gestão um expressivo acervo, ne-
cessitando adaptar-se aos novos tempos. Novos usos militares e experiências de 
abertura desses espaços ao uso público compartilhado ocorrem num contexto de 

redemocratização do país e de ampliação do conceito de patrimônio cultural. Um 
marco nesse percurso foi a criação pelo Exército Brasileiro, na década de 1990, de 
uma Diretoria de Assuntos Culturais (DAC). Em 2008 ela se institui como Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército - DPHCEx, atuando como órgão re-
sponsável pela gestão do Sistema Cultural do Exército Brasileiro, em subordinação 
ao Departamento de Educação e Cultura do Exército – DECEx.

No plano internacional, em 2005, a criação do International Scientific Committee on 
Fortifications and Military (ICOFORT), comitê de assessoria ao International Coun-
cil on Monuments and Sites (ICOMOS), surgiu como referência para o patrimônio 
histórico e cultural de origem militar. Este comitê científico vem contribuindo para 
ampliar e difundir o conhecimento deste segmento no rol de convenções e agen-
das para a valorização e salvaguarda de bens patrimoniais das nações. Um de 
seus trabalhos é a elaboração da Carta ICOFORT sobre Fortificações e Patrimô-
nio relacionado; diretrizes para proteção, conservação e interpretação (ICOFORT, 
2017).  

A abertura dos fortes e fortalezas sob a guarda do Exército Brasileiro à visitação e 
ao uso público compartilhado é questão central do presente artigo, aqui tratado a 
partir do estudo realizado nos sítios fortificados da entrada da Baía de Guanabara, 
no Rio de Janeiro, que compõe a “paisagem cultural” do Rio de Janeiro - categoria 
na qual foram inscritos como Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 2012. Na atu-
alidade os desafios se renovam diante do processo de elaboração da candidatura 
de um conjunto de fortificações brasileiras a patrimônio mundial.  

A abertura à visitação é interpretada como um exemplo de redesenho institucio-
nal na organização Exército Brasileiro (MATTOS, 2018). O artigo é parte do estudo 
de doutorado realizado pela autora e se apoia em levantamento de matérias de 
mídia impressa (jornal O Globo, o jornal brasileiro de maior circulação no país). 
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Fortificações da Baía de Guanabara: de aparato bélico 
a dispositivo cultural
A entrada da Baía de Guanabara, localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e 
Niterói, Brasil, com seus morros rochosos e ilhas, foi desde o século XVI lugar de 
conflitos pela posse e domínio do território. Ali foram erguidas fortificações que 
integraram antigos planos de defesa da costa, do porto e da cidade. Ao lado do 
Rio de Janeiro, outras importantes localidades do Brasil desenvolveram significa-
tivos sistemas defensivos ao longo dos séculos, como na Bahia, Pernambuco, São 
Paulo e Santa Catarina. No caso do Rio de Janeiro, particularmente em relação 
às fortificações da entrada da Baía de Guanabara, destaca-se o adensamento de 
fortificações que permaneceram sob a guarda do Exército Brasileiro até os dias de 
hoje. Entre estas: a Fortaleza de São João, na Urca; o Forte Duque de Caxias, no 
Leme; o Forte de Copacabana, em Copacabana, o Forte da Laje, na baía; a Fortale-
za de Santa Cruz; o Forte Barão do Rio Branco; os Fortes São Luiz e Pico; e o Forte 
do Imbuhy, em Jurujuba. Localizadas em pontos estratégicos, essas fortificações 
também sofreram diversas adaptações e reformas ao longo dos séculos em con-
sonância com transformações na tecnologia bélica (CASTRO, 2009; FORTES, 2001). 

As décadas de 1920 e 1930 são emblemáticas no rol de iniciativas para tornar a 
cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, destino turístico mundial. 
Numa linha temporal, são acontecimentos marcantes do período: a inauguração 
do Hotel Glória, em 1922 e do Hotel Copacabana Palace, em 1923; o lançamento 
da pedra fundamental do monumento do Cristo Redentor, em 1922, inaugurado 
em 1931; neste mesmo ano, a criação da Sociedade Brasileira de Turismo, em 
1923 (renomeada, em 1926, como Touring Club do Brasil); e em 1935, a inaugu-
ração do Cassino Atlântico.  

Mesmo com a presença bélica, com unidades militares de artilharia de costa em 
sítios fortificados, nos bairros litorâneos: Urca, Leme e Copacabana, o Rio de Janei-
ro seguiu o curso dos modismos da época, com a criação de Cassinos e também 
a adoção de infraestrutura nas praias para atração dos banhistas. Estudos apon-

tam que o caminho para o desenvolvimento turístico do Rio de Janeiro foi lento 
(FREIRE-MEDEIROS e CASTRO, 2013), e as praias do litoral sul da cidade (Leme, Co-
pacabana, Ipanema e Leblon) demoraram a se constituir como atrativos (O’DON-
NELL, 2013 p.55). Contudo, não é possível desassociar a expansão urbana desse 
litoral das intenções em transformá-lo em um balneário cosmopolita, desde a pri-
meira metade do século XX.

Estas iniciativas atingiram nova dimensão a partir da década de 1960, quando uma 
ampla discussão internacional em torno do papel do turismo como propulsor das 
economias de países periféricos ganhou projeção (FREIRE-MEDEIROS e CASTRO, 
2013). A Conferência das Nações Unidas sobre viagens e turismo internacional, 
em 1963, acenou com essa possibilidade, dinamizando expectativas e despertan-
do ações institucionalizadas (FREIRE-MEDEIROS e CASTRO, 2013). É nesse clima 
que em 1966 o governo militar brasileiro criou a Empresa Brasileira de Turismo 
- EMBRATUR, com o intuito tanto de promover uma execução coordenada de pro-
jetos para o setor turístico brasileiro como de promover o Brasil como destino 
turístico no exterior. Já em 1972 foi criada, na cidade do Rio de Janeiro, a Riotur 
(Empresa de Turismo do Estado da Guanabara). No plano das políticas federais de 
preservação do patrimônio, a década de 1960 é marcada por esforços de integrar 
o país aos parâmetros internacionais (FONSECA, 1996), notadamente ligados à Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, e 
de associar ações de preservação do patrimônio às políticas econômicas nacionais 
(TELLES, 2012), prosseguindo aos esforços de industrialização do país iniciados 
na década de 1950. Na década de 1970, passa a figurar no contexto internacional 
o nascimento da Convenção do Patrimônio Mundial, criada pela UNESCO como 
estratégia global. Entre os anos de 1960 e 1970 momentos significativos de afir-
mação e reconstrução de identidades da cidade do Rio de Janeiro foram: a criação 
do estado da Guanabara, em 1960, com a transferência da capital do país, do 
Rio de Janeiro para Brasília; as comemorações do IV Centenário de fundação da 
cidade do Rio de Janeiro, em 1965, quando o então governador Carlos Lacerda, 
exaltava o projeto de cidade como “vitrine da nação”; e, 10 anos depois, quando 
ocorre a transformação de status - de estado da Guanabara para capital do Estado 
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do Rio de Janeiro, em 1975, como representação regional (FERREIRA, 2015). Neste 
período o imaginário turístico internacional da cidade do Rio de Janeiro já girava 
em torno de atrações consagradas como: “o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a 
Baía de Guanabara – e os supostos elementos distintivos da cultura brasileira – 
o futebol, o carnaval e as mulheres exuberantes” (FREIRE-MEDEIROS e CASTRO, 
2013). 

As fortificações da Baía de Guanabara passaram a conviver com o ideário do 
desenvolvimento do turismo da cidade, se não na prática, pelo menos nas man-
chetes de jornais. Em 1968, uma matéria, trouxe à tona a problemática da chama-
da “Lei de Proteção dos Fortes”, que regulava e estabelecia limites para o gabarito 
de edifícios próximos a esses estabelecimentos militares (O Globo, 1968). A re-
portagem anunciava a possibilidade do Governo Federal, com a aquiescência das 
autoridades do Ministério do Exército, permitir uma revisão desses parâmetros. 
Isso abria um novo campo de possibilidades para projetos expansionistas do tur-
ismo em áreas cariocas tão cobiçadas pela especulação imobiliária como a praia 
de Copacabana. É o que de fato vai suceder na década seguinte, em 1975, quando 
o então presidente Ernesto Geisel revogou o decreto-lei 8624, de 1945, passando 
a vigorar apenas a legislação estadual para a regulação do assunto. A “excelente 
medida”, que flexibiliza a legislação, foi muito bem recebida por empresários do 
setor (O Globo, 1975). 

Mas não era só o entorno dos Fortes da Guanabara que ganhava novas configu-
rações. Em 1969, durante o regime militar, o jornal O Globo, trazia as seguintes 
reportagens: “Fortaleza de São João abre suas portas aos turistas” (O Globo, 1969, 
a) e “Fortaleza de São João: calam-se os canhões para a invasão turística” (O Globo, 
1969, b). Evidenciava-se assim a tendência a que os próprios fortes se constituís-
sem em atrativo turístico oficial da cidade. Além de informações históricas sobre 
a fortificação a matéria diz que “a Secretaria de Turismo da Guanabara pretende 
incluir a Fortaleza de São João no roteiro turístico do Estado. E o comando da nova 
Fortaleza acha a ideia excelente” (O Globo, 1969, b). A matéria também menciona-
va que a parte da Fortaleza aberta à visitação (o Forte São José) já oferecia visitas 

diárias a escolares. Mas, que, no entanto, a abertura para a visitação turística de-
pendia ainda do “devido entrosamento entre as empresas turísticas e os órgãos 
militares” (O Globo, 1969, b).

No mesmo ano, o Forte da Laje, que, pela proximidade era administrado pela 
mesma organização militar que ocupava a Fortaleza de São João, também ganha 
manchetes de jornal: “Os velhos canhões começam a ser desmontados e a For-
taleza não sabe qual o seu destino” (O Globo, 1969, c). A indefinição quanto ao 
futuro, suscitava especulações: “se o turismo quisesse, o Forte Laje teria uma nova 
missão”, e ainda: “a ideia de se instalar ali um restaurante não seria impossível” (O 
Globo, 1969, c). Tais ideias ventiladas nos meios de comunicação permaneceram 
no ar. 

Em 1970, uma nota da seção “Nos bastidores do Turismo”, comenta que durante 
a Semana do Exército ocorreria uma “confraternização Cívica Militar-Turística” (O 
Globo, 1970), a ser realizada no Forte Barão do Rio Branco, em Niterói. A reporta-
gem exalta o aspecto histórico e a beleza cênica do lugar e divulga o franqueamen-
to à visitação pública dos Fortes Imbuhy, Barão do Rio Branco e do Pico. Tratava-se 
de um evento comemorativo, a ser realizada em um único dia: 25 de agosto, em 
homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. 

Em 1971, o economista Eugênio Gudin em um artigo intitulado “A União, a Guana-
bara, os Palácios e o Arpoador” (O Globo, 1971, a) analisava o esvaziamento políti-
co e econômico do Estado da Guanabara com a perda da condição de capital do 
país e apontava a Praia do Arpoador, como local privilegiado para desencadear, 
por meio do turismo, a revitalização da cidade. Gudin comenta sobre um estudo 
realizado pelo Touring Club do Brasil com apoio de associações de classe da Gua-
nabara, a ser apresentado “ao governo federal, especialmente ao Ministério do 
Exército o pedido de entrega dessa maravilhosa praia para a construção de hotéis 
e balneários” (O Globo, 1971, a). Ele afirma: “não é justo que um dos sítios mais 
preciosos da cidade seja utilizado para serviços auxiliares de um Grupo de Artil-
haria de Costa que o advento da aviação militar tornou evidentemente obsoleto” 
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(O Globo, 1971, a). Raul de Goés, então presidente da Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, em menos de uma semana, aproveita a seção “carta dos leitores” 
(O Globo, 1971, b), do jornal, para comentar a matéria de Gudin e acrescentar 
o fato de que os estudos que fundamentam o memorial dirigido ao presidente 
Emílio Garrastazu Médici têm origem na declaração conjunta, realizada em 1954, 
de renomados arquitetos e urbanistas nacionais, entre eles Lúcio Costa, Oscar 
Niemeyer, Sergio Bernardes, Marcelo Roberto, Carlos Henrique Pôrto, Afonso 
Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira, Maurício Roberto e Rolf Werner Hilter, 
sobre o aproveitamento urbanístico e turístico das áreas ocupadas pelas insta-
lações do antigo sistema de defesa costeira do Rio (Arpoador, Copacabana, Leme, 
e São João [Urca]) (O Globo, 1971, b). Tais locais, conforme menciona Góes, “reú-
nem condições excepcionais para a criação de uma cadeia de centros turísticos” 
(O Globo, 1971, b), que, segundo os especialistas, diz ele, seria “capaz de constituir 
elemento básico de infraestrutura turística nacional” (O Globo, 1971, b). Gudin e 
Góes endossavam o pedido de um novo uso para locais, que incluíam os sítios for-
tificados sob a jurisdição do Exército, mas deixavam claro que em contrapartida “o 
Exército teria a sua presença imortalizada nesses espaços” (O Globo, 1971, b), uma 
vez que tais estudos englobavam a criação de um museu histórico militar e outros 
museus e exposições de caráter de interesse nacional.  O debate desse tema se 
estendeu. Merece aqui destaque a matéria do período, com o título “Projeto de 
nove grandes arquitetos e urbanistas em mãos do Presidente Médici – A beleza 
dos Fortes no roteiro do turismo” (O Globo, 1971, c). O detalhamento da proposta 
incluía remoções, demolições, transferência dos serviços existentes nos fortes, re-
florestamento de áreas e sua transformação em parques silvestres, além da con-
strução de infraestrutura hoteleira de classe internacional (O Globo, 1971, c). 

No governo do presidente Ernesto Geisel, o conflito de interesses em áreas mili-
tares valorizadas se intensifica sendo apresentadas formas de salvaguarda do pat-
rimônio, tais como exposto na matéria “MEC [Ministério de Educação e Cultura] 
estuda tombamento do Forte de Copacabana” (O Globo, 1975). O Instituto do Pat-
rimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN na época, sob a direção de Renato 
Soeiro (1968-1979), se posicionou contrariamente às pressões existentes para a 

construção de um cogitado hotel de turismo na área do Forte de Copacabana. A 
cogitada incorporação da área à União objetivava principalmente proteger o Forte 
contra o que classificou como “projetos estranhos” (O Globo, 1975). Durante o 
período prosseguem ações pontuais voltadas à visitação nas demais fortificações 
promovidas pelas próprias organizações militares. Em 1976, a visitação pública 
dos fortes e fortalezas da orla marítima de Niterói teve destaque nas comemo-
rações da Semana do Exército: “Nas fortificações de Niterói, um pouco da história 
do Brasil” (O Globo, 1976). Um resumo de diversos aspectos históricos e curiosi-
dades sobre a Fortaleza de Santa Cruz e os Fortes Imbuhy, Rio Branco, Gragoatá 
e Boa Viagem, embora sem referências de fontes de pesquisa, ilustram a report-
agem e convidam à visitação durante a referida semana de 19 a 25 de agosto de 
1976. Cabe lembrar que as práticas e políticas de preservação do patrimônio da 
década de 1970 são marcadas por uma orientação alinhada às diretrizes para o 
desenvolvimento (Fonseca, 1996), vetor fortemente almejado no período, distin-
guindo-se, ou somando-se, à abordagem cujo foco principal era o de fortalecimen-
to da identidade nacional. Nesse contexto, sobressai a perspectiva de rentabilizar 
a preservação e a restauração dos bens culturais. O turismo passa a ser valorizado 
como aliado dessa intenção, num contexto em que a preservação do patrimônio 
passa a ser almejada no estabelecimento de parcerias com estados e municípios 
(Telles, 2012).  

Durante o governo do presidente Ernesto Geisel (1974-1979) também foi promul-
gada a Lei nº 6.513 de 20 de dezembro de 1977, que dispõem sobre a criação 
de áreas especiais e de locais de interesse turístico, entre eles, os bens de valor 
histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico; as manifestações culturais e lo-
cais a elas associados, e as paisagens notáveis. A execução dessa Lei envolvia dif-
erentes órgãos, entre eles o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), sendo a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) o órgão de destaque 
na articulação dos demais.  Esta Lei ilustra o empenho do Estado, desde então, 
em salvaguardar áreas para fins turísticos, associado a uma tentativa de ampla 
articulação institucional. 
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O trânsito de civis pelos espaços militares sempre foram regulados por normas 
e restrições pertinentes à salvaguarda da defesa nacional. As colônias de férias 
promovidas pelas organizações militares em alguns desses sítios possuem longa 
trajetória  e cumpriram por muitas décadas a função de difusão da cultura militar 
e aproximação da população da cidade com os sítios fortificados. A Fortaleza de 
São João, no bairro da Urca e o Forte Duque de Caxias, no Leme, que em 2015 
completou 50 anos organizando e sediando colônias de férias, são lembrados por 
muitos moradores da cidade por essa iniciativa. O universo da pesca existente na 
Baía de Guanabara e as festividades religiosas, como a tradicional festa de São 
Pedro organizada pela comunidade de pescadores do bairro de Jurujuba, em Ni-
terói, são também exemplares do convívio civil-militar no sítio fortificado e em 
seus arredores, que antecedem e perpassam o próprio dispositivo “visitações”. 

Em contraposição às festividades e demais relações de reciprocidade vividas com 
a população, conflitos de uso do território e outras hostilidades vivenciadas em cir-
cunstancias específicas, como a utilização da Fortaleza de Santa Cruz como Presí-
dio do Exército, de 1968 a 1976, marcam as memórias do lugar. 

Retornando à trajetória da abertura às visitações, sob a ótica das notícias de jor-
nal: em 1978, uma extensa matéria abordou “as belezas naturais de uma cidade 
que a maioria dos cariocas desconhece” (O Globo, 1978), referindo-se à cidade 
de Niterói. Nela, os variados pontos de possível interesse turístico são apresen-
tados. O incentivo ao turismo e ao lazer dos niteroienses é ponto de destaque. A 
Fortaleza de Santa Cruz e o Forte Gragoatá aparecem no rol de possibilidades de 
visitação, ao lado de outros lugares históricos e de referência cultural da cidade. 
Na ocasião, uma iniciativa da Prefeitura havia criado duas atividades de incentivo 
às visitações na cidade: um roteiro de excursões turísticas, criado pela Fundação 
de Atividades Culturais – FAC e o “Domingo boa praça. Uma dica acompanhava a 
descrição dos atrativos da Fortaleza de Santa Cruz: “o modo mais prático de se 
conhecer a importante edificação é através das excursões da FAC, pois as visitas 
dependem de autorização prévia do comandante” (O Globo, 1978). 

Como é possível perceber, a visitação e uso público predominantes nos anos 
1970, são direcionados às atividades e comemorações militares, em tempos e cir-
cunstâncias específicas. E, em regra geral, em eventos de curta duração. A princi-
pal manchete diferente disso no caso do Rio de Janeiro é o anúncio da intenção 
de franqueamento da Fortaleza de São João à visitação em 1969 (O Globo, 1969, 
a,b,c). 

Cabe lembrar que durante o período dos governos militares (1964-1985), partic-
ularmente após a criação do Programa de Cidades Históricas, em 1973, coube ao 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan coordenar diversas 
restaurações que dinamizaram as políticas de preservação patrimonial do país. A 
influência de Aloísio Magalhães, na direção do Iphan no período de 1979 a 1982, 
ano de sua morte, é lembrada como figura central no processo de transformação 
dos órgãos responsáveis por políticas culturais do governo federal, em superação 
a influência de Rodrigo Melo de Franco de Andrade, que conduziu a instituição por 
30 anos, desde a sua criação em 1937, e valorizava a tradição histórica (OLIVEIRA, 
2008). É na gestão de Aloísio (1979 – 1982) que o “uso turístico e a autosustent-
abilidade dos bens tombados” passaram a ser debatidos no contexto das cidades 
históricas (OLIVEIRA, 2008 p.127), seguindo a tendência de considerar o turismo 
como atividade propulsora do desenvolvimento econômico. 

No Rio de Janeiro, ao longo dos anos 1980, um padrão mais contínuo de visitações 
aos sítios fortificados da Baía de Guanabara ganha projeção. Em 1984 o Forte 
Duque de Caxias é exaltado como “a mais nova atração turística do Rio de Janei-
ro”. A reportagem oferece orientações quanto às visitas ao Forte, que passaram 
a ser permitidas em horários estabelecidos aos sábados, domingos e feriados (O 
Globo, 1984). Em 1985 aspectos da arquitetura e da história das fortificações do 
litoral do Rio de Janeiro foram temas de uma exposição de fotografias organizada 
por pesquisadores, com apoio do Serviço Cinefotográfico do Exército e do Museu 
do Exército, então localizado na Casa de Deodoro (O Globo, 1985), no Centro do 
Rio de Janeiro. A exposição, patrocinada pela Caixa Econômica Federal, recebeu 
o nome de “Fortaleza Arquitetura Defesa” (O Globo, 1985). Conforme a reporta-



6568 6569

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

gem, as expectativas dos organizadores eram de “contribuir para a reavaliação, 
preservação e conservação das formas e soluções arquitetônicas das fortalezas e 
do meio que as circunda” (O Globo, 1985).  

A entrada em vigor da nova Constituição Federal de 1988 é um marco no processo 
de redesenhos institucionais do Brasil democrático. Diversas instituições sofrem 
alterações em seus procedimentos administrativos. No campo das políticas de pat-
rimônio uma “nova face do patrimônio” (OLIVEIRA, 2008) ganha projeção. É caso 
exemplar nesse contexto a abertura à visitação pública do Forte Copacabana, em 
1987, após a instalação ali do Museu Histórico do Exército e a extinção do 3º Gru-
po de Artilharia de Costa (O Globo, 1988), por determinação do então Ministro de 
Exército General Leônidas Pires Gonçalves. Essa decisão não foi, no entanto, fruto 
de uma trajetória linear desde seus primórdios, e, sim, uma afirmação diante de 
conflitos de interesse e pressões de vários segmentos da sociedade. Neste caso, a 
especulação imobiliária vivida na cidade do Rio de Janeiro encontrou uma tríplice 
resistência: i. do Estado, com a intensão do presidente Ernesto Geisel (1974-1979) 
de configurar essas áreas como bens da União, ii. da apropriação cidadã dos sítios 
pelos moradores da cidade (e do entorno em particular) e iii. do Exército, com a 
adoção do uso compartilhado civil-militar  e afirmação da finalidade cultural dos 
sítios para salvaguarda do patrimônio. Como um caso exemplar, a institucional-
ização do Museu Histórico do Exército no Forte de Copacabana como sítio históri-
co de acesso público culmina com   a sua transformação em um dos principais 
pontos de visitação do Rio de Janeiro na atualidade. Uma publicação do Exército 
Brasileiro comenta os esforços dessa transformação: 

“A transformação de uma Unidade Operacional para um museu exigiu 
por parte dos militares e civis que trabalhavam no Museu Histórico do 
Exército um grande esforço para executar a difícil obra na sua estrutura 
arquitetônica, tanto para recuperar o velho Forte, como também para 
adequar os espaços para uma nova realidade” (MHEX/FC, 2009 p. 
17/18).

Um posicionamento proativo e irrestrito na condução das fortificações como es-
paços culturais de acesso público ainda estava por vir. Como afirma Santos Junior 
(2010), foi na década de 1990 que a revitalização e o uso turístico e cultural dos 
sítios históricos fortificados ganham crescente importância e atenção para o Ex-
ército Brasileiro. O início da década de 1990 é marcado por um convênio firmado 
entre o Ministério do Exército e a Secretaria de Cultura da Presidência da Repúbli-
ca com a interveniência do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (O Globo, 
1991, a). O governo do presidente Fernando Collor de Melo pretendia promover 
assim parcerias com a iniciativa privada para a valorização do patrimônio, incluin-
do nessa política a visitação pública dos sítios históricos sob a guarda do Exército 
(O Globo, 1991, a) e outras formas de utilização. Isto é destacado na reportagem: 
“Fortaleza de Santa Cruz pode ser alugada para festas” (O Globo, 1991, a). Essa 
atitude refletia uma nova política cultural de preservação, associada a um discur-
so que propunha “dar função social a monumentos históricos” (O Globo, 1991, b), 
num contexto de minimização do papel econômico de Estado. A década de 1990 
é lembrada como um período difícil, de restrições severas na área da cultura e a 
imposição de uma política governamental neoliberal (TELLES, 2012). 

Nesse contexto, foi então aprovada pelo Ministério do Exército a Diretriz para o 
Projeto de Fortificações Históricas, destinado à restauração, preservação e uti-
lização dos bens históricos que fossem do interesse da memória da defesa nacio-
nal (Diário Oficial, 06 de julho de 1992). Conforme esse documento, sua finalidade 
era: 

“definir ações básicas que possibilitem preservar os referidos bens 
através da sua restauração, revitalização e reutilização, bem como dos 
seus entornos, protegendo-os permanentemente e integrando-os, ou 
reintegrando-os, às atividades normais ou turísticas das áreas onde se 
situam” (Diário Oficial, 06 de julho de 1992). 

Um significativo redesenho institucional nesse período foi a transformação da Di-
retoria de Assuntos Culturais, Educação Física e Desporto – DACED, em 1990, na 
Diretoria de Assuntos Culturais – DAC, com propósitos mais definidos no campo 
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cultural. Amplia-se desde aí a possibilidade de formulação de diretrizes normati-
vas para o setor cultural, que de fato começam a surgir em anos posteriores. O 
Exército Brasileiro nesse período busca adaptar-se ao novo momento. Em 1993, o 
então Ministro de Exército Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, durante o gov-
erno do presidente Itamar Franco, autoriza “a abertura das fortalezas ao turismo” 
(O Globo, 1993, a). Uma entrevista com o General Zenildo publicada na Revista Da 
Cultura, em 2010, mostra a influência que ele próprio teve no processo de pro-
jeção de espaços culturais associados ao turismo e a divulgação da cultura militar. 
Ao ser indagado sobre os aspectos que ele poderia destacar em relação à mod-
ernização ocorrida no Museu Histórico do Exército situado no Forte Copacabana, 
Zenildo comenta: 

“Desde que assumi o Ministério do Exército percebi o potencial turístico 
que oferecia o Forte Copacabana. Era preciso uma transformação 
radical para que se transformasse uma atração turística de destaque 
na Cidade do Rio de Janeiro. Seria também a projeção do Exército 
para os milhares de visitantes que iriam conhecer uma histórica 
fortificação militar (...). Investi recursos para que se pudesse executar 
o planejamento de um museu (...). A Fortaleza e os canhões foram 
restaurados, eventos sucederam-se aproveitando a beleza arquitetônica 
e paisagística local. Acompanhei as obras, visitando-as sempre que 
vinha ao Rio de Janeiro” (Revista Da Cultura, Ano IX, Nº16 p. 4).  

Com o entusiasmo do Ministro do Exército na difusão cultural, o Forte São Luiz foi 
aberto à visitação em 1993, em integração à já visitada Fortaleza de Santa Cruz (O 
Globo, 1993, a). E a responsabilidade de execução do projeto turístico recaiu sob 
a seção de relações públicas da Fortaleza. Nesta ocasião, o roteiro turístico para a 
chegada ao Forte São Luiz incluía o transporte em jipes para facilitar aos visitantes 
a sinuosa subida ao topo do morro onde se situa o Forte, e o pacote turístico in-
cluía caminhada ecológica na decida à Fortaleza de Santa Cruz e a opção de banho 
de mar na praia do Forte Barão do Rio Branco (O Globo, 1993, b). 

Em meados dos anos 1990 os quadros de pessoal da DAC passam a contar tanto 
com os militares PTTC (Prestadores de Tarefa por Tempo Certo), quanto com o 

perfil de especialistas, que ingressam nas forças armadas já tendo uma formação 
superior. A entrada em cena desses sujeitos, compondo o “quadro complementar 
de oficiais” - QCO e o “oficial técnico temporário” – OTT (com a participação de his-
toriadores, arquitetos e museólogos), supriu ao sistema cultural em formação, um 
leque de conhecimentos necessários ao campo, no interior da organização militar. 

Em 1998, a abertura do Forte São Luiz à visitação pública volta às manchetes de 
jornal em reportagem sobre a parceria com a Prefeitura para reformar a estrada 
que dá acesso aos Fortes de São Luiz e do Pico, “praticamente abandonada nos 
últimos trinta anos” (O Globo, 1998, a). Evidencia-se que, num processo gradual, 
os fortes vão se abrindo à visitação e à realização de eventos artísticos e culturais. 
Foi assim que como parte das comemorações do evento “Encontros com Portu-
gal”, promovido pela Prefeitura de Niterói, foi programada uma apresentação da 
Orquestra Sinfônica de Viana do Castelo em frente às ruínas históricas dessa forti-
ficação (O Globo, 1998, a). Nessa ocasião, o protagonismo militar na abertura das 
fortalezas da Baía de Guanabara foi mencionado: “a abertura lenta e gradual dos 
tesouros da caserna partiu dos próprios ministros militares em Brasília” (O Globo, 
1998, a). 

É preciso mencionar que a abertura das fortificações históricas da Baía de Gua-
nabara ao uso público envolveu, desde então, não apenas a disposição das or-
ganizações militares no aprimoramento de uma função que lhes é subsidiária, 
mas a complexa e onerosa dinâmica de conservação do patrimônio cultural que a 
acompanha. Esse processo ocorre num contexto progressivo de restrições orça-
mentárias nas forças armadas e de deslocamento do seu peso político em função 
da criação do Ministério da Defesa, em 1999. Diante disso, o governo do presiden-
te Fernando Henrique Cardoso inaugurou um novo horizonte de expectativas, que 
apontavam para a necessidade de estabelecimento de um amplo leque de parce-
rias tanto públicas como privadas, o que repercutiu nas expectativas de promoção 
da visitação turística dos sítios históricos fortificados da Baía de Guanabara. Esse 
contexto político e econômico do país reverberava entre os próprios militares em 
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busca de soluções no campo da preservação do patrimônio cultural sob a sua 
guarda. 

Em 1999, os fortes da Guanabara ganharam destaque nas páginas do Caderno 
Boa Chance, do Jornal O Globo, uma seção dedicada a oportunidades de empregos 
e negócios. Na manchete: “Empregos e negócios à beira da Baía” (O Globo, 1999, 
b). Tratava-se da apresentação de um novo projeto, o Rio Niterói Fortes, “cria-
do numa parceria de entidades privadas e governamentais, coordenadas pelo 8º 
Grupo de Artilharia de Costa Motorizada - GaCosM. O projeto visava a exploração 
turística das cinco fortificações localizadas no bairro de Jurujuba (Fortaleza de San-
ta Cruz e Fortes Barão do Rio Branco, São Luiz, do Pico e Imbuhy), que funciona-
vam sob o comando do 8º GaCosM (O Globo, 1999, b). Nessa ocasião a ideia de 
recuperar parte da história oferecendo ao visitante a  experiência de chegada ao 
sítio fortificado pela via marítima empenhou iniciativas do poder público local e 
do próprio comando da Fortaleza de Santa Cruz, como apresenta a reportagem 
“Fortaleza de portas abertas para a Baía” (O Globo, 1999, a), que noticiou o “recém 
inaugurado cais da Fortaleza de Santa Cruz” (O Globo, 1999, a). O Rio Niterói Fortes 
é um dos grandiosos projetos que expressam o espírito dessa época, que estima-
va a criação  de “1.500 postos de trabalho e 47 empreendimentos” com projeção 
de estabelecer um complexo turístico capaz de receber, até 2004, um milhão de 
visitantes ao ano (O Globo, 1999, b). Esta projeção contrastava com dados de real-
idade, que merecem destaque: “mesmo sem estrutura turística de grande porte, 
as cinco fortificações de Niterói receberam cerca de 70 mil visitantes em 1998” (O 
Globo, 1998, b), e ainda: em abril deste mesmo ano, quando os fortes São Luiz e 
do Pico foram abertos à visitação, receberam, em dois meses, um total de oito mil 
visitantes (O Globo, 1998, b), o que caracteriza o poder de atração desses sítios. 

Grande parte das ideias previstas no projeto, principalmente aquelas que envol-
viam outras instâncias de decisões e investimentos em infraestrutura, como a 
criação de atracadouros e teleférico, ficaram em suspenso. Todavia os fortes e 
fortalezas do Rio de Janeiro e de Niterói (incluindo os Fortes  Imbuhy e Gragoatá), 
ao lado de outros espaços culturais da Marinha e da Aeronáutica permanecem de 

portas abertas à visitação, como é possível constatar no Caderno Rio Show do ano 
2000 (O Globo, 2000). O incentivo à abertura das fortificações de Niterói à visitação 
pública, realizado desde 1993 e mais efetivamente a partir de 1997, e o empenho 
para a realização do projeto turístico empreendido pelo comando da organização 
militar, à época, fez com que o lugar se tornasse “referência para moradores e 
visitantes” (O Globo, 2003, a).  Apesar de vários projetos não terem sido realizados, 
em 2003, o plano de ampliar a infraestrutura de atração turística nas fortificações 
de Jurujuba, como a criação de um teleférico e a adaptação do cais retorna às 
manchetes de jornal (O Globo, 2003, a). 

Dois grandes acontecimentos marcam o ano 2000 na trajetória de institucional-
ização da abertura das fortificações à visitação pública: um deles é a publicação 
das “Normas para Abertura das Fortificações à Visitação Pública” (Portaria Nº 615, 
de 13 de novembro de 2000), pelo Comando do Exército. Como comenta Santos 
Junior (2013) essa Norma possui um grande valor simbólico, por ser um posicio-
namento institucional sobre a visitação pública. O outro é a criação da Fundação 
Cultural Exército Brasileiro – FUNCEB, uma entidade civil de direito privado cria-
da para apoiar atividades culturais do Exército. A partir ligação entre a DAC e a 
FUNCEB tornava-se viável captar e gerir recursos a serem aplicados na preser-
vação do patrimônio cultural, ampliando as possibilidades de realização da orga-
nização militar.

Além disso, a partir do ano 2000 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social – BNDES passou a investir na preservação patrimonial com fins turísti-
cos, aportando recursos financeiros para reformas estruturais e restaurações, sob 
a supervisão do IPHAN, nas fortalezas de São João e Santa Cruz (O Globo, 2003, 
b).  Nesse período, um projeto para implantação do “Sítio Histórico da Fundação 
da Cidade” estava sendo idealizado para a Fortaleza de São João e cogitava-se 
“preparar um grande roteiro turístico unindo as fortificações da Guanabara” (O 
Globo, 2003, b). Na Diretoria de Assuntos Culturais do Exército um reforço insti-
tucional é manifestado com duas atualizações da: “Política Cultural” e “Diretriz Es-



6574 6575

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

tratégica do Sistema Cultural” (Portaria nº 614 e 615 - Gabinete do Comando do 
Exército, de 29 de outubro de 2002).

Seguindo as orientações de uma ampla abertura, os noventa anos do Forte Co-
pacabana mereceram matéria de capa do Caderno Rio Show: “Firmes e Fortes 
– não faltam opções de lazer nas construções militares erguidas para proteger a 
cidade” (O Globo, 2004). A matéria discorre sobre os novos usos dos fortes do Rio 
e de Niterói enfatizando o desconhecimento a respeito das fortificações da maio-
ria das pessoas: 

“Muita gente não sabe que os inúmeros fortes militares do Rio e Niterói 
oferecem vistas de desarmar, ao alcance de quem quiser ver. Muita 
gente não sabe que neles repousa parte da história do país, que pode 
ser contada em visita guiada. Muita gente não sabe que, em tempos 
modernos, forte que é forte também tem passeios ecológicos, peça e 
restaurante charmoso”. (O Globo, Rio Show, 01/10/2004, p. 3).  

Uma contagem aproximada de visitantes é mencionada nessa reportagem de 
2004. O Forte Duque de Caxias, aberto apenas aos finais de semana e feriados, 
recebia média de 300 visitantes por final de semana (numa estimativa de 1200 por 
mês) (O Globo, 2004). Já na Fortaleza de Santa Cruz, aberta de terça a domingo, 
a estimativa era de dois mil visitantes ao mês e na Fortaleza de São João, aberta 
de segunda à quinta, com agendamento prévio, cerca de 400 visitantes por mês 
(O Globo, 2004). A reportagem não oferece dados sobre o número de visitantes 
dos fortes São Luiz e do Pico, que podiam ser visitados aos sábados, domingos e 
feriados. 

A visibilidade dos fortes e fortalezas da Guanabara apoiada numa política dos co-
mandos das unidades militares de promoção de visitações, formalizada após a 
normatização da abertura, em 2000, foi acompanhada por iniciativas de diversi-
ficação de possíveis usos, com concessões à iniciativa privada. Assim, a mesma 
matéria do Rio Show, em 2004, também trazia o anúncio dessa possibilidade. 
No Forte Duque de Caxias, por exemplo, a descrição era de que: “esse espaço 

privilegiado, com segurança 24 horas por dia, pode ser alugado para eventos. Dá 
até, por exemplo, para casar lá” (O Globo, 2004). O mesmo já ocorria em outros 
comandos, como o 8º GACosM, do complexo Santa Cruz-Pico-São Luiz-Imbuhy e 
o comando do Museu Histórico/Forte de Copacabana. A iniciativa de cessão do 
espaço por meio de contrato de locação era também uma oportunidade de gerar 
receita própria para as melhorias necessárias para a dinamização cultural dos sí-
tios (MAGDALENA, 2010).

A abertura à visitação entre os anos de1993 e 2007 foi marcada por erros, acertos, 
planos que vingaram e outros que não saíram do papel, como por exemplo, o 
teleférico e os “atracadouros” ou cais (O Globo, 2007, a). E, sobretudo, serviu como 
um laboratório de experiências num intenso aprendizado dos militares na gestão 
do patrimônio cultural. Em 2007 o anúncio de uma proposta, pela então Ministra 
do Turismo Marta Suplicy, de “transformar a Fortaleza de Santa Cruz em um hotel 
de luxo, segundo modelos europeus” (O Globo, 2007, b), causou grande polêmica 
na cidade de Niterói e no meio militar. Essa ideia foi vista de modo favorável pela 
Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), e como descabida pelo Comando 
Militar do Leste (O Globo, 2007, b). Ao fim, terminou não sendo levada a diante. 

Num processo cumulativo de refinamentos conceituais e práticos na gestão or-
ganizacional a própria Diretoria de Assuntos Culturais – DAC é reformulada em 
2008, nascendo assim a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército 
- DPHCEx. Nesta reformulação o patrimônio histórico cultural passou a ser visto 
tanto em seu aspecto material como imaterial, seguindo as tendências em curso 
no campo das políticas patrimoniais. A área cultural do Exército foi aos poucos 
se estruturando dentro de uma perspectiva sistêmica. Essa perspectiva, adotada 
de maneira geral pela organização, foi sendo constituída pelos saberes técnicos, 
diretamente vinculados à DPHCEx; pelas múltiplas iniciativas orgânicas (oriundas 
de iniciativas dos próprios militares do quadro bélico), até então dispersas em 
território nacional; e pelas tendências que surgiram em contextos mais amplos, 
dentro e fora da organização.
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Em 2009, foi a vez do então comandante do Museu Histórico do Exército/Forte 
Copacabana, coronel Edson Oliveira, contar algumas de suas metas e estratégias 
que fizeram aumentar a visitação do forte de 40 mil, para 700 mil visitantes por 
ano, em quatro anos (O Globo, 2009). Uma das inovações foi atrair grandes even-
tos para o local, associando-os a uma agenda cultural fixa (saraus, encontro de 
corais, música, teatro, etc.). Outra meta de sua gestão foi “transformar o forte em 
uma referência no bairro” (O Globo, 2009). Para tanto passou a oferecer cursos 
nas dependências do forte para públicos diversificados, entre eles, o da terceira 
idade e para crianças oriundas de famílias de baixa renda moradoras do entor-
no. O franqueamento da visitação para escolas públicas foi também uma políti-
ca adotada, tendo conseguido acolher 60 mil estudantes no ano. Até mesmo um 
concurso para o melhor pescador da colônia de pesca Z-13, vizinha ao Forte, fez 
parte do repertório de ações daquele gestor militar (O Globo, 2009). Nesse mes-
mo ano o Forte de Copacabana foi o local para a instalação de uma roda-gigante, 
que auxiliou na campanha pela candidatura do Rio de Janeiro à sede das Olimpía-
das 2016. A partir daí o Forte de Copacabana consolidou-se como um ambiente 
multicultural e de serviços, com opções gastronômicas e atrações artísticas regu-
lares. No Forte de Copacabana são também organizadas exposições, congressos 
e grandes eventos. 

Em 2012 a inclusão das fortificações históricas na candidatura do Rio a Patrimô-
nio mundial na categoria “paisagem cultural” foi percebida como relevante para a 
vitória pela imprensa: “Fortes de Niterói ajudaram Rio a ser patrimônio” (O Globo, 
2012, a). Aproveitando a ocasião, a imprensa chamou atenção para a necessidade 
de preservação das fortificações históricas da Baía de Guanabara, colocando na 
berlinda o precário estado de conservação do Forte da Laje, na matéria: “Outrora 
fortes, hoje fracos” (O Globo, 2012, b).

Em 2013, os fortes e fortalezas da Guanabara foram noticiados como “programa 
bom, bonito e barato” (O Globo, 2013, a). A reportagem, intitulada “Invasões agora 
só de estudantes – forte da Urca, de Copacabana e Leme oferecem passeios e 
vistas privilegiadas” (O Globo, 2013, a) comenta que tais sítios são administrados 

pelo Exército e que estão em bom estado de conservação e que: “o Exército quer 
aumentar e diversificar a visitação” (O Globo, 2013, a), confirmando a tendência de 
turistificação em curso. A matéria traz alguns números da época: o Forte Duque 
de Caxias com três mil visitas por mês, enquanto que o Forte Copacabana recebe 
mais de 20 mil visitantes (O Globo, 2013, a). 

Nesse mesmo ano a cessão de espaços para a iniciativa privada, em áreas que 
abrangem sítios fortificados, ganhou destaque nas matérias de jornal, em meio a 
uma polêmica: a forte rejeição social frente à instalação de um empreendimento 
comercial privado em um trecho de praia do Forte Copacabana (O Globo, 2013, b), 
com críticas quanto à possibilidade de se comercializar  “o acesso às praias que 
ficam em áreas militares” (O Globo, 2013, c). 

Na outra ponta de Copacabana, no Leme, a proposta da empresa que administra 
o Caminho Aéreo Pão de Açúcar de expandir uma nova linha ligando o morro da 
Urca ao morro do Leme, também foi alvo de forte oposição dos ambientalistas 
e moradores do bairro. Tem destaque no conflito a dimensão ambiental, sendo 
privilegiadas medidas restritivas e reguladoras para preservação de importante 
área de mata atlântica em meio ao contexto urbanizado. Uma nova institucional-
idade surgiu como resposta ao contraditório, a criação do Parque Natural Munic-
ipal Paisagem Carioca, pelo decreto nº 37.231, de cinco de junho de 2013, como 
uma área de proteção integral, que “guarda ruínas de forte e revela ótimos mi-
rantes” (O Globo, 2013, d). Em contraposição a um projeto associado ao turismo 
de massa, se afirmava assim uma institucionalidade nova, associada a um projeto 
alternativo de turismo ecológico, a Trilha Transcarioca (que  promove a abertura 
de vias pedestres em meio a áreas de Mata Atlântica, entre a Barra de Guaratiba 
e o Pão de Açúcar) (O Globo, 2013, d). A criação do Parque Municipal se dá em 
sobreposição a áreas sob a guarda do Exército e inclui o sítio histórico do Forte 
Duque de Caxias, onde se encontram também as ruínas do Forte do Anel, datado 
do século XVIII (parte integrante do complexo fortificado do Leme). A criação desse 
Parque Municipal ofereceu novos termos de cooperação e uso compartilhado do 
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espaço público, onde o Exército Brasileiro pode vir a ser partícipe em novos mod-
elos de gestão participativa.  

O aniversário de 100 anos do Forte Copacabana, em 2014, levou mais uma vez as 
fortificações da Baía de Guanabara à capa do Caderno Rio Show (O Globo, 2014). A 
matéria traz informações sobre o “roteiro pelos fortes e fortalezas do Rio e Niterói” 
(O Globo, 2014) lembrando que nem todos estão abertos à visitação. Todavia o 
empenho por melhorias segue naquelas que já conquistaram tradição em receber 
visitantes. Em 2015, uma matéria sobre a Fortaleza de Santa Cruz, informa o in-
teresse da unidade militar em realizar reformas e buscar fontes de financiamento 
para restaurações de canhões da fortaleza (O Globo, 2015). O próprio comandante 
dessa unidade militar de artilharia, general Edson Diehl Ripoli, reconhece que o 
lugar é bastante conhecido dos moradores da cidade de Niterói e afirma querer 
receber bem também o público estrangeiro (O Globo, 2015).

Em termos quantitativos, o Forte de Copacabana é aquele onde as visitações atin-
gem um patamar mais expressivo com uma média de mais de 600 mil visitantes 
ao ano, conforme os dados fornecidos pela Divisão Técnica do Museu Histórico do 
Exército/Forte Copacabana, em 27 de junho de 2016. Este sítio vem se afirmando 
como o terceiro ponto mais visitado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para o 
Corcovado e o Pão de Açúcar. Tal fluxo de visitantes talvez só possa ser compara-
do com o da Fortaleza de Santa Cruz que recebeu cerca de 100 mil visitantes em 
2014, sendo o segundo lugar mais visitado de Niterói, perdendo apenas para o 
Museu de Arte Contemporânea – MAC (O Globo, 2015). 

No entanto, em suas implicações práticas, a turistificação dos fortes e fortalezas 
da Baía de Guanabara não foi até hoje o vetor principal das transformações as-
sociadas à abertura dos fortes, e sim as visitações dos moradores da cidade e do 
entorno, com grande destaque para a recepção de escolares, como corroborado 
pelos relatos dos gestores e pelos resultados gerais do Projeto Roteiros dos Fortes: 
circuitos de visitação em Fortes e Fortalezas da Baía de Guanabara (Relatório Técni-
co, 2014). O Forte de Copacabana é nesse contexto uma exceção se compara-

do aos demais fortes da Guanabara. Essa característica tem forte explicação por 
sua localização, na badalada praia de Copacabana, mas também por incorporar 
o Museu Histórico do Exército e voltar-se exclusivamente para o atendimento das 
demandas culturais e de uso público. 

Na atualidade há unidades militares que realizam apenas suas missões operacio-
nais, como os Forte Gragoatá, que sedia a 2ª Circunscrição de Serviço Militar – 2ª 
CSM e o Forte Imbuhy, que abriga o Centro de Instruções de Operações Especiais 
– CIOPEsp. E outras que se abrem para a visitação de forma intermitente, como 
observado nos últimos anos, como o caso dos Fortes Barão do Rio Branco, São 
Luiz e Pico, sítio gerido pelo Grupamento de Artilharia de Campanha - 21º GAC. 
Nas demais fortificações (Fortaleza de Santa Cruz – Artilharia Divisionária (AD1); 
Forte Duque de Caxias - Centro de Estudos de Pessoal – CEP; e Fortaleza de São 
João - Centro de Capacitação Física do Exército – CCFEx), a gestão da visitação é 
presente, porém encarada em seu papel subsidiário, com maior ou menor grau 
de prioridade no rol das missões da unidade militar gestora, podendo até mesmo 
variar em função do perfil do comandante que assume a Unidade. O fortaleci-
mento do Sistema Cultural do Exército e do vínculo técnico com a DPHCEx é um 
importante passo na institucionalização e qualificação do acesso ao sítio histórico.   

Reflexões Finais 
A expansão urbanística do litoral sul da cidade do Rio de Janeiro, associada ao 
ideário da turistificação como vetor de desenvolvimento, e o esvaziamento da 
função bélica de defesa da costa implicaram forte assédio em relação à destinação 
dos sítios fortificados da Baía de Guanabara. No imaginário do meio político-em-
presarial teve forte peso a formulação de cenários futuros apoiados na criação, 
nesses sítios, de hotéis de luxo e na promoção ali de mega-eventos massificados. 

Como guardião e gestor desses sítios o Exército Brasileiro se viu diante de exigên-
cias de uma nova e complexa missão a ser desempenhada em meio a instabili-
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dades e pressões impostas pela especulação imobiliária. Sua atuação fortaleceu a 
salvaguarda desses sítios como “lugares de memória” resilientes. 

Inovações institucionais vêm sendo concebidas e implementadas, prevalecendo 
a tendência de um uso público compartilhado desses sítios com crescente ap-
ropriação cidadã por parte da população de seus entornos e dos moradores da 
cidade em geral. 

Está também em curso um significativo aprendizado para os gestores militares ao 
longo desse processo marcado por redefinições jurídicas (desde a regulamentação 
patrimonial dos sítios como bens da União e os tombamentos – que estabelecem 
compromissos e salvaguardas) como também o aprendizado derivado da própria 
diversificação de usos do sítio, que implica o enfrentamento de conhecimentos 
específicos do campo da preservação do patrimônio e gestão cultural. 

Possui destaque nesse contexto as decisões do alto comando do Exército (indi-
cando, regulando  e estabelecendo novas políticas, diretrizes culturais e norma-
tizações) para a abertura à visitação e o funcionamento compartilhado desses sí-
tios, fortalecendo a atuação do Sistema Cultural, com crescente papel estratégico 
para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército (DPHCEX).
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RESUMO
As estações ferroviárias tiveram um importante papel no desenvolvimento das 
cidades, trouxeram o progresso para cidades. Representam nas cidades memorias 
vivas urbanas. É bastante comum nos centros urbanos brasileiros que edifícios 
construídos no início do século XX, apresentem problemas de conservação e estejam 
sobre risco de descaracterização ou demolição. Esta pesquisa tem como objetivo 
principal registrar e documentar a arquitetura da Estação Ferroviária de Rio Real. 
Datada de 1944, é uma edificação que possui grande valor histórico para a cidade. 
Hoje a estação encontra-se em péssimo estado de conservação e sem nenhum uso, 
não existindo nenhum decreto de tombamento em nenhuma esfera. A estação é, 
marcada pelas linhas retas e curvas, num período onde as indústrias surgem a 
todo vapor. A edificação possui a composição de matriz clássica, com claro eixo de 
simetria, forma um conjunto arquitetônico de volumetria rígida com características 
expressivas do art decó, estilo arquitetônico surge como precursor do modernismo. A 
edificação possui também aspectos importantes que remetem a arquitetura colonial, 
marcada pelo seu telhado de quatro águas e arcos abobadados. A metodologia 
utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foram pesquisas bibliográficas, 
sobre a história da edificação, visitas de campo que resultaram na coleta de dados 
e posteriormente a geração de documentação arquitetônica da edificação. Os dados 
coletados resultaram numa análise quanto ao estilo da edificação e do seu atual 
estado de conservação. Os resultados dos estudos apresentados mostram o registro 
da documentação da Estação Ferroviária de Rio Real e indicam a possibilidade de 
restauração da edificação que possui importância histórica e cultural para a cidade e 
seus habitantes.

Palavras-chave: Estação Ferroviária de Rio Real; Documentação; Art decó; 
Preservação;
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1 - Introdução
O Patrimônio Arquitetônico representa na cidade a memória viva urbana. Ele 
reflete a cultura de determinada sociedade, tornando-se patrimônio cultural da 
sociedade, neles estão impressos além da cultura e da memória, o valor afetivo 
para a população, a valorização do passado e a memória coletiva das cidades jus-
tificando assim, a importância de conservar esses monumentos, permitindo que 
gerações futuras possam sentir “in loco” a visão de uma cidade humana e como 
se vive nela. Infelizmente, é bastante comum nos centros urbanos brasileiros que 
edifícios e até mesmo áreas na cidade, construídas no início do século XX, apre-
sentem problemas de conservação e estejam sobre risco de descaracterização ou 
demolição. 

Com o objetivo de registrar a importância arquitetônica da Estação Ferroviária de 
Rio Real para a cidade, retratamos nesse artigo brevemente sua história e o regis-
tro da sua documentação de arquitetura e seus detalhes, analisando a edificação 
e seu atual estado de conservação.  O artigo foi desenvolvido a partir de metod-
ologia que consistiu em visitas in loco, observações diretas e indiretas das autoras, 
analise da edificação, pesquisas bibliograficas, documental e virtual, entrevistas 
com funcionarios que trabalharam na edificação enquanto era ativa, e com histo-
riadores que já desevolveram pesquisas sobre a edificação.

A estrutura do artigo, consiste em três partes: na primeira retratamos brevemente 
a história da estação ferroviária de Rio Real; na segunda parte abordamos a carac-
terização da edificação e o art decó, estilo predominante da edificação; na terceira 
parte apontamos o estado de conservação atual da edificação.

De acordo com Carlos Lemos, no Brasil as ações preservadoras por parte do 
governo é um fato relativamente novo.  A política de reabilitação proposta pelo 
Governo Federal consiste na gestão de ações integradas, pública e privada, de 
recuperação e reutilização de áreas já consolidadas da cidade, compreendendo os 
espaços e edificações ociosas, vazias, abandonadas, subutilizadas, e insalubres e 

deterioradas, a melhoria dos espaços e serviços públicos da acessibilidade e dos 
equipamentos comunitários. Essa política está prevista no Estatuto da Cidade, que 
serve como marco jurídico e Institucional para promover as ações de reabilitação 
de edifícios e áreas centrais. 

“O patrimônio cultural de cada região, brasileira deve ser mobilizado 
como ponto de partida para as criações do presente. Esse patrimônio 
é fundamental para a incorporação das atividades criadoras – 
intelectuais e sensíveis – na vida dos dias atuais. Serviços culturais desse 
tipo, destinados ao uso da população local, tem também interesse 
econômico, pois são as bases para a indústria da cultura e do turismo. ” 
(REIS FILHO, p. 191)

A cidade precisa ser pensada como patrimônio ambiental, levando em consid-
eração o sentido histórico e cultural que tem o conjunto da paisagem urbana, 
valorizando não apenas o monumento, mas o próprio processo vital que forma 
a cidade. O desafio consiste em adaptar a cidade aos novos tempos, por meio de 
políticas públicas de revitalização patrimonial, que estimulem o turismo e o uso 
sócio-econômico do patrimônio natural, sem que isso comprometa a memória 
coletiva e as características naturais do espaço.

As estações ferroviárias tiveram um papel muito importante no Brasil, fundaram 
cidades, centralizaram a vida das povoações, trouxeram o progresso e foram em 
geral construídas com arquiteturas diferentes, desde as mais suntuosas até as 
mais simples.  Até meados dos anos 50 eram em construções belas. Hoje, em sua 
grande maioria estão abandonadas, somente permanecem ativas aquelas que se 
transformaram em estações de trens metropolitanos, e as poucas que são uti-
lizadas como central de recebimento de cargas pelas atuais concessionárias das 
ferrovias. (ROCHA, 2002)

As mudanças sócio-economicas e tecnológicas do século XIX, implicaram no Brasil 
em profundas tranformações nos modos de habitar e construir. (...) As ferrovi-
as traziam, sobre seus trilhos novos recursos de contrução, mas sobretudo uma 
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nova maneira de construir . De fato, os edifícios das estações de estradas de ferro, 
fossem importados ou construídos no local, correspondiam sempre a novos mod-
elos e apresentavam um acabamento mais perfeito, que dependiam do emprego 
de oficiais mecânicos com preparo sistemático. Novas soluções arquitetônicas e 
construtivas eram assim difundidas pelo interior, influindo sob vários aspectos na 
arquitetura.   (GOULART, pg 156)

Esse trabalho tem como primeira intenção apresentar a importância da estação 
Ferroviária em estudo, apresentar sua documentação com o intuito de não deixar 
ficar perdido na história um bem arquitetônico de grande importância para con-
strução da memória coletiva da cidade de Rio Real. Essa edificação encontra-se em 
péssimo estado de conservação e sem nenhum uso, apesar de antiga,  a edificação 
não é tombada.

2 - Estação Ferroviária de Rio Real 
A cidade de Rio Real está situada no Estado da Bahia, região nordeste do Brasil, 
ao norte do Estado, distante 202 km de Salvador. Localizada na margem esquerda 
do Rio Itapicuru, separada do Estado de Sergipe pelo Rio Real. Do povoado de 
“Brejo Grande”, a vila de “Barracão”, torna-se município de “Rio Real” onde mui-
tas transformações continuam acontecendo. O conjunto arquitetônico da Estação 
Ferroviária de Rio Real merece uma atenção especial, pois trata-se um patrimônio 
histórico, por ter sido o centro de movimentação do município durante muitos 
anos e palco de inúmeros acontecimentos para a população rio-realense. Hoje 
corre o risco de desaparecer.

A estação de trem constitui um imponente edifício na paisagem urbana da cidade 
– marcada pelo estilo art decó, norteou e impulsionou a configuração urbana no 
início da formação da cidade. A estação de trem de Rio Real está localizada no 
bairro Centro, como na maioria das cidades brasileiras, onde estão localizadas 
as principais edificações de valor histórico. Recentemente, com o crescimento da 
cidade muitas edificações foram descaracterizadas, pois não existe ainda em Rio 

Real a preocupação de preservar o patrimônio edificado. A estação de trem de Rio 
Real foi inaugurada em 14 de agosto de 1912, pertencendo a linha V. F. F. Leste 
Brasileiro (Viação Férrea Federal Leste Brasileiro), atualmente o prédio foi con-
cedido a prefeitura municipal. É uma edificação que possui grande valor históri-
co para a cidade, porém encontra-se em péssimo estado de conservação e sem 
nenhum uso, apesar de antiga, a edificação não é tombada. A lei nº 550, o Código 
de Polícia Administrativa, do município não prevê nenhuma ação de preservação, 
como também políticas públicas do patrimônio histórico da cidade. Segundo re-
latos contidos, na monografia “Os bons tempos da estação ferroviária de Rio Real 
(1945 – 1970) ” de Andrea Rocha (2002), a estação aos domingos era bastante 
movimentada, era o lugar para onde as pessoas iam para ver os trens vindo da 
Bahia e Sergipe passar, sendo essa a distração, já que não existia nenhum outro 
lazer na pacata cidade. A linha férrea foi inaugurada em 1912, porém a estação 
existente hoje, não foi a primeira a ser erguida. A primeira Estação Ferroviária de 
Rio Real, foi inaugurada em 1912, junto com a linha férrea, era de madeira e com 
telhado de duas águas, lembrava um chalé. Na época em que Juscelino Kubitschek 
o movimento de passageiros na estação era grande, eles vinham do Nordeste 
com o objetivo de ir trabalhar na construção de Brasília com fins de trabalharem 
na construção da capital do Brasil, em Rio Real as pensões dos arredores da es-
tação ficavam lotadas com os pernoites dos passageiros. Com o intenso fluxo de 
pessoas e mercadorias a estação já não suportava mais a grande quantidade de 
passageiros. No lugar desta foi erguida uma nova estação em estilo art decó, apre-
sentada neste trabalho, marcando o progresso na cidade. 

Tudo na pequena cidade girava em torno da estação, as mercadorias que abaste-
ciam a cidade, o comercio informal que girava em torno das paradas de trem, os 
transportes de carro de bois, a venda de lenha que abastecia as marias-fumaça, 
as pousadas no entorno.   Sua importância social e econômica era de fundamental 
importância na época. A energia elétrica em 1945, só nos arredores da estação. Ela 
trouxe o progresso para cidade e alavancou seu desenvolvimento.
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Com o desenvolvimento do transporte rodoviário em 1975, a estação entrou em 
declínio, deixando de transportar passageiros, continuando apenas com o trans-
porte de cargas, sendo este desativado em 2003, deixando obsoleta a estação 
ferroviária de Rio Real. A estação está localizada na área urbana central, local 
onde possui toda a infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos. É 
necessária a recuperação e reutilização dessa área já consolidada dentro da ci-
dade, para que não se perca a memória desse bem material e a memória do trans-
porte na cidade.

3- Caracterização da Estação ferroviária de Rio Real 
A estação de trem de Rio Real – BA é marcada pelas linhas retas e curvas, carac-
terística predominante do art decó, estilo arquitetônico marcante da época onde 
as indústrias surgem a todo vapor. O art decó surge como precursor do modernis-
mo, estilo que possui a composição de matriz clássica, simétrica com acesso cen-
tralizado, além da representação pela união de elementos geométricos. A edifi-
cação da estação de trem apresenta-se como art decó - através das características 
apresentadas e pela época em que foi erguida - e tem aspectos importantes que 
remetem, por exemplo, a arquitetura colonial, marcada pelo seu telhado de qua-
tro águas e arcos abobadados. A seguir Côrrea define o estilo art decó:

“Diante das imprecisões das denominações alternativas, o Art decó – 
apesar de suas limitações – ainda se coloca como termo apropriado e 
abrangente para categorizar uma determinada tendência de arquitetura 
que se difunde no país entre a década de 1930 e meados dos anos 
1950, na medida em que dá conta de características relevantes dessa 
produção e está claramente vinculado a um período específico. ” 
(CORREA, P.49)

A foto a seguir apresenta a principal fachada da estação, e sua imponência no 
cenário urbano da cidade. 

Figura 1: Foto da fachada principal da Estação Ferroviária, Fonte: Samira Fagundes abril 2018

“No Brasil há uma variedade de expressões empregadas para designar 
o que usualmente se considera como art decó. Às vezes como é o caso 
de casas urbanas, construções absolutamente tributarias de modelos 
que remetem uma arquitetura colonial e do século XIX – em termos de 
materiais técnicas construtivas implantação, programa e organização 
de espaços internos – têm uma fachada com ornamentação de 
viés art decó. Em outros casos uma construção quase totalmente 
vinculada a arquitetura moderna -  em termos de programa materiais, 
técnicas e forma – apresenta na fachada um (ou vários) elemento de 
destaque claramente vinculado a ornamentação art decó. ...Em outras 
ocorrências, uma construção pode remeter a arquitetura moderna – 
pelo programa, materiais e abolição de ornamentação figurativa das 
superfícies externas em alvenaria - ter toda sua lógica de composição 
submetida a procedimentos da arquitetura beaux – arts - seja pela 
adoção de regras referentes a hierarquia, pela ênfase conferida ao 
acesso principal, e pela repartição da fachada em base, corpo e 
coroamento, seja pela simplificação de elementos da linguagem clássica, 
como colunas, óculos, frontões etc. e submeter-se a uma elaboração 
formal de cunho decó.” (CORREA, P.48)
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A análise das plantas baixas da Estação de trem de Rio Real faz entender o funcio-
namento deste edifício do século XX. A estação de trem apresenta um pavimento 
térreo destinado à espera dos passageiros, organização funcional da estação e 
alojamento de mercadorias e cargas transportadas pelos trens. O edifício térreo 
construído em 1944, com claro eixo de simetria, forma um conjunto arquitetônico 
de volumetria rígida com características expressivas do art déco. A planta baixa a 
seguir expõe a disposição dos ambientes na estação de trem.  

As plantas da edificação são bem resolvidas com desenhos de áreas flexíveis e 
acesso por hall que interligam os ambientes do salão de passageiros, banheiros 
e salão de funcionários. A ênfase conferida ao acesso principal com as paredes 
curvas é uma característica marcante do decó, onde as formas são mais simples 
em busca da racionalidade. 

 O prédio da estação é todo avarandado, valorizando a paisagem do entorno. Os 
ambientes são simplificados pela execução do traçado revelando grande preocu-
pação estética e espacial com os ambientes. A seguir a planta baixa da edificação.

Figura 2: Planta baixa da Estação de trem de Rio Real / Desenho: Samira Fagundes agosto/ 2010 - 

Legenda: 1- Hall – acesso principal / 2- Salões de passageiros / 3- Hall dos banheiros / 4 – Sanitário 

/ 5- Chuveiro / 6- Salão dos funcionários – Venda de bilhetes/ 7 – Depósito dos funcionários / 8 – 

Armazéns / 9 - Varanda

A volumetria da edificação é predominantemente simples, no entanto, percebe-se 
a partir das platibandas dispostas no telhado, um jogo de volumes ou pelo menos 
a intenção desse jogo. Os projetos característicos do art decó, buscavam racio-
nalismo e o funcionalismo, apresentando como características comuns formas 
geométricas definidas sem ornamentação, bastante claros na edificação apresen-
tada.

Nas fachadas longitudinais, onde o acesso centralizado é marcado, por uma platiban-
da, expressando a função de frontão - relembrando o clássico -, arrematando a cober-
tura na parte superior do telhado de quatro águas. A platibanda é o prolongamento 
da parede externa arredondada, o frontão é marcado, ainda pelo óculo centralizado 
na parte superior, tendo como elemento decorativo uma faixa delicada que arremata 
o frontão escalonado.  A composição enfatiza o acesso principal marcado pelas curvas 
e pela platibanda que sobressai no telhado. Todas as paredes e quinas da fachada são 
arredondadas, elemento do vocabulário art decó.  A simetria presente na edificação 
orienta a volumetria e a composição da fachada. Na estação ferroviária essas carac-
terísticas são predominantes. As janelas de formas circulares remetem a escotil-
has de navios além dos gradis, ornamentos mais simplificados.

Figura 3: Fachada sul da Estação de trem de Rio Real / Desenho: Samira Fagundes, agosto/ 2010

A horizontalidade é nítida na produção da estação, sendo ressaltada pela aplicação 
de frisos e pela utilização dos óculos que se mantém a meia altura configurando 
uma faixa de janelas nas fachadas.  A platibanda escalonada idealiza o frontão. Os 
motivos geométricos com funções decorativas na fachada apresentam-se como 
ranhuras e saliências, conferindo vaidade e ritmo a fachada simétrica. A sobre-
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posição de planos de fachadas em alto e baixo relevo com desenhos geométricos 
(faixas paralelas horizontais e verticais e frisos paralelos) em alto relevo são orna-
tos singelos que conferem texturas nas superfícies, estes recursos empregados 
pelo art decó estão presentes na edificação. As texturas, são aplicados em locais 
estratégicos buscando essa horizontalidade, são utilizadas como decoração e ga-
rantem uma aparência mais rústica, atenuando a imagem da composição cúbi-
ca, geométrica e abstrata. As cores presentes contrastam e formam um padrão 
agradável, o amarelo e o marrom fazem o conjunto de cores esquemáticas har-
moniosas na estação.

Segundo Delmonico (2003), cabe destacar no decó, a adaptação de alguns elemen-
tos como frisos, que outrora seriam rechaçados por seu caráter ornamental e, 
portanto, nada funcional aos olhos dos modernos – as necessidades de se afinar 
com a nova estética, salientando na fachada a intencionada horizontalidade da 
edificação moderna. Essas características são perceptível também na estação em 
estudo.

Figura 4: Fachada leste da Estação de trem de Rio Real / Desenho: Samira Fagundes agosto/ 2010

A face mais estreita da edificação, apresentada acima, é voltada para a avenida 
principal, o beiral avança sobre os pilares cerca de 50 cm, os arcos abobadados 
e os pilares com pedras aparentes são características marcantes na estação. As 
paredes são construídas alvenaria de tijolos estruturais revestidas de massa com 
motivo de caráter decorativo, faixas horizontais e verticais. As paredes externas 

possuem largura uniforme, cerca de 30 a 32 centímetros, já as internas variam de 
16 a vinte centímetros de espessura.

As esquadrias de ferro dos salões de passageiros e de funcionários são subdivi-
didas em peças quadradas, retangulares e triangulares, formando composições 
geométricas, fechadas com vidro, são do tipo basculante correspondendo a de-
talhes decorativos de viés claramente decó. Os óculos - janelas redondas- em ma-
deira possuem venezianas e vidraças que serviam para ventilar, iluminar (sendo 
adaptadas ao clima local) além de embelezar a fachada. Os óculos não possuíam 
aberturas, a ventilação se dava pelas venezianas. As portas dos armazéns são de 
duas folhas corrediças. As portas dos salões de passageiros eram de duas fol-
has com vidros. Os batentes nas portas eram assentados de pedra, a soleira das 
janelas dos salões é em marmorito, cimento com mármore polido. 

A varanda é toda lajeada, mostrando a tecnologia construtiva do concreto ar-
mado, para a época. Constitui-se da parte mais ventilada e de temperatura mais 
amena, circundando todo o prédio da estação. Os telhados com telha canal, com 
grandes beirais são decorrentes da preocupação com o conforto ambiental, com 
a adaptação da nova arquitetura a características climáticas locais.

A valorização dos espaços internos é afirmada com o acabamento requintado. Nos 
salões de passageiros os florões que acomodavam os lustres, são em formatos de 
círculos e losangos, deles desciam as luminárias. O forro dos ambientes internos 
eram todos arredondados e arrematados com um friso horizontal na parede e no 
teto. Nos banheiros os revestimentos cerâmicos utilizados 20 x 20 cm são brancos 
com uma faixa decorativa branca com desenho em azul.   Piso de alguns ambien-
tes já foi substituído, em outros ainda permanece o charmoso ladrilho hidráulico. 
A estação já foi projetada com iluminação elétrica e encanamento hidráulico. 

O art decó coloca-se como expressão da modernidade arquitetônica e progressis-
mo. A arquitetura industrial representada nesse cenário pela estação de trem de 
Rio Real mostra-se uma construção inovadora em termos de técnicas construtivas, 
por exemplo, os caixilhos de metal e as estruturas de concreto armado. Apesar 
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de parecer com uma arquitetura mais “limpa” o apelo decorativo da estação, é 
expresso através da volumetria em composições marcadas pelo jogo de formas 
geométricas, como também através da fachada com elementos de forte cono-
tação ornamental, a exemplo dos frisos horizontais, interruptos por linhas vertic-
ais dando ideia de grandes blocos. A simetria perceptível na edificação é também 
outro vinculo presente na arquitetura de viés art decó, a organização da fachada 
e a disposição da volumetria, expressa na ênfase conferida ao acesso principal da 
estação são claramente perceptíveis na fachada, a sua repartição em base, corpo e 
coroamento, elementos da linguagem clássica também se fazem presentes nessa 
edificação, de forma bem simplificada eles marcam sua presença como as colu-
nas com capitéis simplificados, óculos, frontões e platibandas e pilastras conferido 
toda a monumentalidade merecida a estação ferroviária de Rio Real.

4- Estado de Conservação atual da Estação Ferroviária 
de Rio Real 
Para melhor compreensão do estado em que se encontra a Estação Ferroviária de 
Rio Real, foram elaborados cadastro do edifício, onde apresenta-se a planta baixa, 
fachada, perfil, e mapeamento de danos através de inspeção visual e fichas cadas-
trais de diagnóstico da edificação. 

Na estação, a ação da água das chuvas causou nos últimos anos a desagregação 
da argamassa em alguns pontos e a deterioração da camada pictórica.  O elevado 
grau de umidade e o clima de Rio Real favoreceram o aparecimento de insetos 
xilófagos, que afeta a madeira principalmente do telhado e de algumas esquadrias. 

No exterior, a fachada encontra-se com biodegradação. A pintura da fachada está 
bastante deteriorada, desagregada em alguns pontos e com a perda dos tons dev-
ido a exposição à luminosidade solar e águas pluviais, além da falta de alguns 
elementos compositivos. Na fachada é visível a presença de manchas esverdeadas 
de liquens e fungos, decorrentes da ação das intempéries. Os gradis dos óculos 
encontram-se enferrujados. Algumas esquadrias de madeira precisam ser substi-

tuídas, pois estão infectadas por insetos xilófagos e outras com partes faltantes. A 
técnica construtiva da estação é argamassa, tijolos de barro, pedregulho, vigas de 
ferro e laje porosa.

4.1 - Cobertura
O telhado encontra-se totalmente afetado pela ação dos insetos xilófagos, uma 
parte dele já desabou. As telhas originais, encontram-se em péssimo estado de 
conservação.  As lajes da varanda precisam de revisão das ferragens pois estas, 
encontram-se e enferrujadas, podendo afetar a segurança do prédio. As infil-
trações na laje também bem precisam ser revistas.

4.2 - Esquadrias
As portas e janelas de madeira apresentavam-se em péssimo estado de conser-
vação, algumas estão ausentes, outras com partes faltantes. Os danos verificados 
se relacionavam na maioria das vezes a ação dos insetos xilófagos e a umidade 
proveniente das águas da chuva. As superfícies das esquadrias de ferro encon-
tram –se oxidadas e com os vidros faltantes.

4.3 - Azulejos e pisos
Os azulejos e pisos encontram-se em péssimo estado de conservação, apresentan-
do sujidade, fungos e liquens encrostados principalmente nos azulejos, apresenta 
também manchas e perda de esmalte, o verniz de acabamento do azulejo esta 
craque lado em alguns pontos, devido à ação do tempo. Algumas peças encon-
tram-se soltas, como pode-se verificar nas fotos seguintes.

4.4 - Fachada e ornatos
As fachadas encontram – se em péssimo estado de conservação. Os liquens, a 
desagregação da argamassa, ação de insetos xilófagos, eflorescência, degradação 
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biológica, esfoliação manchas e vegetação, são patologias encontradas nas facha-
das, decorrentes da ação do tempo. 

O mapeamento de danos e o diagnóstico consistem na representação gráfica e 
sintética do dos danos físicos existentes no monumento histórico. São de funda-
mental importância para se chegar ao conhecimento do estado de conservação 
para a fundamentação da postura de intervenção a ser adotada. É um método 
eficaz para se vivenciar com profundidade o real estado de conservação da edifi-
cação.

5- Conclusão 
O trabalho desenvolvido possibilitou uma reflexão sobre patrimonio, e sua doc-
umentação, estudando o caso da estação ferroviária de Rio Real. É preciso estar 
atento ao papel da arquitetura contemporânea a ressignificação de lugares, que 
tem grande valor para as cidades.

“O patrimônio cultural de cada região, brasileira deve ser mobilizado 
como ponto de partida para as criações do presente. Esse patrimônio 
é fundamental para a incorporação das atividades criadoras – 
intelectuais e sensíveis – na vida dos dias atuais. Serviços culturais desse 
tipo, destinados ao uso da população local, tem também interesse 
econômico, pois são as bases para a indústria da cultura e do turismo. ” 
(REIS FILHO, p. 191)

A cidade precisa ser pensada como patrimônio ambiental, levando em consider-
ação o sentido histórico e cultural que tem o conjunto da paisagem urbana, val-
orizando não apenas o monumento, mas o próprio processo vital que forma a 
cidade. O desafio consiste em adaptar a cidade aos novos tempos, por meio de 
políticas públicas de revitalização patrimonial, que estimulem o turismo e o uso 
sócio-econômico do patrimônio natural, sem que isso comprometa a memória 
coletiva e as características naturais do espaço.
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RESUMO 

O estado de Minas Gerais é conhecido por seu patrimônio religioso, com destaque 
para as esculturas em madeira policromada. Em contraponto, ainda se encontram 
diversos bens culturais que não possuem documentação, facilitando roubos e 
dificultando o rastreio, a identificação e devolução desses para suas respectivas 
localidades. Tendo em vista esta problemática apresentamos nesse trabalho uma 
das poucas esculturas recuperadas e restituídas no estado de Minas Gerais: Nossa 
Senhora do Rosário de Ibituruna. Fator que contribuiu para a realização de uma 
ação patrimonial no município que ocorreu no dia 23 de agosto de 2017, na capela 
do Rosário, a qual se resumiu em uma oficina sobre preenchimento de inventário 
de bem móvel, além do estudo sobre técnicas como a colocação dos olhos de vidro 
e douramento com alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor 
Júlio Bueno. Após a oficina, fomos convidados para colaborar na feira cultural da 
escola em uma exposição que recebeu o nome de �Mostra do Patrimônio Cultural� 
onde foram expostos os resultados obtidos até então, além de diversas outras 
atividades voltadas à preservação e identificação do patrimônio envolvendo a 
comunidade como um todo. O inventário continua a ser elaborado com os jovens 
de Ibituruna que demonstram enorme potencial, realizando estudos e entrevistas 
com pessoas envolvidas com o histórico da peça, compondo uma parte fundamental 
na análise histórica do bem móvel, que está próximo de ser finalizado. Assim, é 
evidente que atividades como estas são de grande importância, uma vez que, a 
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municipalidade não possui secretaria de cultura que pode auxiliar na promoção de 
tais ações, visando o conhecimento da história e memória da localidade, bem como, 
os sentidos atribuídos aos patrimônios do pequeno município, sendo eles materiais 
ou imateriais, além de que foi possível envolver cerca de 445 pessoas.

Palavras-chave: arte religiosa; comunidade; educação para o patrimônio; Ibituruna/
mg; inventário; .

O tráfico de bens culturais e a Nossa Senhora do 
Rosário de Ibituruna
Uma das maiores problemáticas encontradas no Brasil é o tráfico de bens cul-
turais, sendo eles: documentos, imagens, esculturas, objetos e etc., que se asse-
melha com a grandiosidade do tráfico de armas e pessoas, por exemplo, fator 
que exemplifica e define essa estrutura como parte de uma série de crimes orga-
nizados. Contudo, o contrabando desses artefatos se dá por meio da busca dos 
valores atribuídos ao bem em questão que o torna ainda mais rico.

Um dos estados que possui os maiores números de registros de furtos é Minas 
Gerais, por seu patrimônio religioso e principalmente pelas suas esculturas de 
madeira policromada, o que também se expõe na citação: ‐Em 2003, segundo um 
balanço parcial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
órgão do Ministério da Cultura (MinC), pelo menos 83 peças desapareceram ‐ 78 
em Minas Gerais e cinco no Rio.‐ (KUSHNIR, 2009, p. 9). 

Os roubos acontecem com muita frequência respaldados na inexistência de doc-
umentação de identificação dos bens culturais. Assim, a descaracterização desses 
se torna mais fácil, ao mesmo tempo que dificulta o rastreio, a identificação dos 
elementos estilísticos e iconográficos e sua devolução para o local a qual pertence. 
Mesmo com a descaracterização a peça continua com o seu valor monetário, pois 
permanecem ali o prestígio histórico, o teor de antiguidade e o calibre artístico. 
Os indivíduos que realizam esses atos são especialistas, dado que sabem o que 
procuram, e tem técnicas específicas para realizar a tarefa de eliminar as carac-
terísticas mais marcantes dos artefatos. Após o roubo, eles são levados ao merca-
do negro das artes e ganham destinos variados pelo país ou até por outras partes 
do mundo, tendo como destino final às coleções particulares.

Por falta de documentação específica ou fotografias de alta resolução, o reconhe-
cimento e rastreio às peças se torna muito difícil. A maioria delas não tem infor-
mações disponíveis, pois, a intencionalidade primária era somente a de cultuar os 
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santos devotos nas igrejas e a manutenção de práticas e ritos, ou seja, informações 
adicionais não seriam relevantes. Por isso, podemos entender que o trabalho de 
identificação e devolução também é extremamente dificultoso, resultando na fra-
gilidade da memória daquela comunidade.

Mesmo ao meio de toda essa conjuntura, órgãos que cuidam e buscam preservar 
o patrimônio tentam de diversas maneiras sanar este problema. O Ministério Pú-
blico por exemplo, faz sua parte por meio da distribuição de cartilhas e cartazes 
explicativos com diversas fotos, mesmo com baixa resolução foram estampadas 
na capa de listas telefônicas, na tentativa de possibilitar a identificação e reconhe-
cimento dos bens culturais. A divulgação também é efetuada no site do órgão com 
algumas informações existentes sobre a peça e seu roubo.

Diante desse contexto, apresentamos a experiência vivida pelo pequeno mu-
nicípio da Região Oeste de Minas Gerais, Ibituruna. A cidade é conhecida por ser o 
primeiro povoado mineiro, tem 344 anos de fundação e 55 anos de emancipação 
política. Possui pouco mais de 3.000 habitantes com forte devoção a Nossa Sen-
hora do Rosário, que é umas das poucas esculturas recuperadas e restituídas no 
estado de Minas Gerais.

No dia 23 de junho de 1996, a imagem foi roubada da capela onde se encontrava 
no camarim. Todavia, antes desse acontecimento a zeladora, relata na entrevista 
efetuada no dia 18 de novembro de 2017, que: ‐Dias antes sonhei que tinha rou-
bado à imagem de Nossa Senhora do Rosário, no outro dia, fui a capela e guardei 
as coroas de prata de Nossa Senhora do Rosário e do Menino Jesus no gavetão 
onde guardava as toalhas da igreja.‐ (SANTOS, Rosária Olímpia dos, 2017).

Dessa forma, alguns elementos originais da peça permaneceram na comunidade, 
contudo o acontecido chocou todos e todas.. A diretora do Terno de Congada e 
Moçambique de Ibituruna expõe em seu relato que: ‐[...] toda a comunidade ficou 
bastante abalada, por que não roubou só a imagem de nossa senhora do Rosário, 
roubou outras imagens também.‐ (ANDRADE, Elizabeth Aparecida de, 2017). As-

sim, a comunidade ibiturunense  estava inserida na realidade do tráfico de bens 
patrimoniais. 

Entretanto, por meio da identificação feita pela Rosária que desde seu nascimento 
tem contato com sua santa padroeira e de maior devoção, foi possível o retorno 
da Nossa Senhora do Rosário a localidade no dia 07 de maio de 1998. Sem in-
ventário e sem nenhuma foto com uma boa resolução que apresentasse somente 
a escultura, a zeladora teve que fazer uma descrição minuciosa da peça, a fim de 
provar que aquela era a Nossa Senhora do Rosário de Ibituruna, o que se deu por 
meio do contato afetivo, pela memorização dos detalhes particulares presentes 
na escultura, e pela misticidade interligada na devoção.

�[...] minha filha Mariete assistia o jornal da EPTV, várias peças sacras 
roubadas foram mostradas, uma das imagens era de Nossa Senhora 
do Rosário. Nós fomos a Belo Horizonte buscá-la, não havia foto da 
imagem, mas falei alguns detalhes, como os dedinhos serrados, os 
três anjos aos seus pés, sendo reconhecido, a imagem foi entregue 
pelo IEPHA e pela Delegacia de polícia aos 7 de maio de 1998. Foi uma 
grande festa com a chegada da Virgem do Rosário.� (SANTOS, Rosária 
Olímpia dos, 2017).

Logo, Ibituruna - MG se torna uma das poucas municipalidades que conseguiu 
recuperar seus bens, apesar de que as demais peças roubadas não foram res-
tituídas. Ainda assim, a presença da imagem do Rosário reúne além dos valores 
históricos, artísticos e estilísticos, o valor afetivo para os seus devotos. 

A Universidade na Comunidade: ações educativas para 
o patrimônio
Em junho de 2017 o curso de licenciatura em História da Universidade do Estado 
de Minas Gerais da Unidade Campanha, participava de uma visita mediada pelo 
professor Francislei Lima da Silva e pela professora Edna Mara Ferreira da Silva, 
refazendo o caminho feito por Fernão Dias Paes, o paulista fincou seu marco de 
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pedra no território hoje pertencente à Ibituruna, demarcando a extensão de ses-
maria, sendo um deles o primeiro como foi citado anteriormente, Ibituruna.

Dessa maneira, se estruturava nosso primeiro contato com a comunidade ibi-
turunense. Nesse acontecimento, o professor e atual prefeito da cidade Heitor 
Camilo dos Santos, nos recebeu na capela de Nossa Senhora do Rosário e nos 
contou sobre as transformações que a igreja e a escultura sofreram ao longo do 
tempo, bem como relatou o ocorrido do roubo da imagem.

A partir disso, recebemos um convite para retornar com uma atividade para os 
alunos do município. Por conseguinte, junto do orientador e coordenador do pro-
jeto, desenvolvemos uma proposta de ativação de educação patrimonial, propon-
do a participação da localidade na 6ª Jornada Mineira do Patrimônio. 

Para essa ação educativa, enviamos algumas notícias relativas ao contexto de rou-
bo de bens patrimoniais móveis, além de outros materiais para o estudo inicial da 
questão descritiva de uma peça a ser inventariada. A proposta para os 45 alunos 
e alunas do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Júlio Bueno par-
ticipantes da atividade, foi colocar em prática a primeira etapa de preenchimento 
do inventário da Nossa Senhora do Rosário, fazendo a identificação do objeto, a 
medição de suas dimensões, assim como, a descrição detalhada do bem, e com-
preender o processo de colocação de olhos de vidro e da técnica douramento, 
baseado no conteúdo de descrição contido no Caderno de Diretrizes e Bases Mu-
seológicas, material este que serviu de apoio para a execução da atividade.

Inicialmente, foram apresentados aos estudantes alguns vídeos que sugerem a 
reflexão acerca do é patrimônio cultural material e imaterial, como preservar e 
conservar, objetivando estabelecer um diálogo com os patrimônios que o local 
possui. Além disso, houve uma explanação da discussão sobre os bens roubados, 
já que, antes essa temática foi trabalhada pelos professores da escola e durante a 
Jornada novas opiniões eram tecidas em reflexo da realidade em que estes jovens 
estão inseridos.

Por fim, analisamos a escultura que depois do roubo permanece guardada no cofre 
da paróquia São Gonçalo do Amarante. O preenchimento do inventário começou 
a se consolidar, os alunos e alunas se mostraram muito interessados quanto aos 
termos que eram utilizados na descrição, eles e elas comparam o exemplo que 
havia no Caderno de Diretrizes e Bases Museológicas e faziam seus palpites quan-
to aos elementos pertencentes a escultura, e que consequentemente faria parte 
da descrição da mesma. Os estudantes pontuaram muitos aspectos importantes 
para completar a primeira parte do documento de identificação, assim realizamos 
nossa primeira ação educativa em Ibituruna.

Pensando sobre a necessidade de documentação para os bens culturais, propo-
mos a comunidade nos auxiliar na continuação e finalização do inventário da peça 
em questão. Logo, contamos com a participação de alguns jovens, que nos ajuda-
ram na coleta de materiais sobre a localidade, tal como, coletaram depoimentos 
através da realização de entrevistas com moradores da cidade e devotos de Nossa 
Senhora do Rosário. Esse apoio ocorreu por meio da utilização de redes sociais, 
como Facebook e Whatsapp que tornaram possível a nossa comunicação com 
eles, o que foi extremamente importante para que pudéssemos, hoje estar prest-
es a concluir o inventário repleto de informações valiosas, fruto de experiências 
sensíveis vivenciadas pela própria comunidade.

No entanto, ao decorrer do processo de construção e preenchimento do in-
ventário, realizamos mais uma ativação em parceria com a paróquia, prefeitura 
e a escola estadual. Uma vez que, fomos convidados a participar da Feira Cultural 
da Escola Estadual Professor Júlio Bueno, no dia 28 de outubro de 2017, onde os 
estudantes apresentaram vários projetos que foram desenvolvidos no decorrer 
do ano letivo. Nossa contribuição no evento, se deu pela promoção da ‐Mostra 
para o Patrimônio Cultural‐, ação que também foi realizada com a colaboração 
dos alunos monitores de Ibituruna.

Desta vez, a proposta era a efetivação de um itinerário que contou com várias 
etapas, as quais, cada uma continha aspectos importantes para a compreensão 
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de questões associadas ao patrimônio, como as que faziam parte do vídeo utiliza-
do na primeira ação, mas que foram transformadas em ‐paradas‐ dinâmicas.

A primeira delas foi a sinalização do patrimônio, onde houve a apresentação de 
algumas placas de atrativos turísticos, bem como arquitetura religiosa, arquite-
tura histórica existentes na região e que deveriam estar presentes em Ibituruna. 
Muitos questionamentos surgiram sobre a inexistência das placas, bem como, foi 
muito frequente a comparação das mesmas com algum município que as possui. 
As placas utilizadas foram impressas apenas contendo as imagens, ou seja, faltava 
a nomenclatura delas, e assim, os participantes dessa etapa tinham como objetivo 
descobrir a linguagem não verbal da mesma. No momento em que fazíamos o 
convite para participarem da dinâmica, muitas pessoas ficavam somente obser-
vando - fato que aconteceu em outras partes do itinerário - até perceberem que 
a associação das imagens era mais fácil do que inicialmente parecia, se elas con-
siderassem a realidade dos patrimônios que o município delas possui, já que tudo 
dialogava com aquela territorialidade em específico e sua região.

O próximo passo era a exposição de um mapa do estado, que evidenciava com 
a ajuda de alfinetes a presença de bens culturais tombados, a partir da pesquisa 
feita no livro de tombamentos disponível pelo  Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG). Além disso, essa etapa foi com-
plementada pelo uso de cartilhas, folders sobre o roubo de bens culturais, man-
uais de segurança e conservação do patrimônio cultural sacro, disponibilizados 
pelo Ministério Público através da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio 
de Minas Gerais[1], exemplificando a conjuntura dos furtos. Foram apresentadas 
também algumas medidas para garantir a identificação,  segurança da peça e sua 
preservação. 

[1]   Agradecemos ao Ministério Público através da Promotoria Estadual de 
Defesa do Patrimônio de Minas Gerais pela parceria e pelos diversos materiais 
cedidos que auxiliaram na elaboração das atividades realizadas na Feira 
Cultural em Ibituruna.

A atenção de quem passava por essa parte foi o documento de identificação de 
um dos maiores bens da cidade, a Nossa senhora do Rosário, a qual recebeu um 
Registro Geral (RG) confeccionado para a ocasião, fazendo uma comparação en-
tre um documento de identificação pessoal com um inventário de bem material. 
A partir desse RG, dialogamos com crianças, jovens, adultos e idosos o conceito 
do inventário como documento para a identificação de um bem cultural, que as 
marcas do tempo presentes nas esculturas e nos demais objetos artísticos são 
como as impressões digitais que são únicas para cada indivíduo. Desta forma, 
um inventário com tais características é de suma importância e desempenha uma 
grande função para a recuperação de um bem roubado. 

Logo após os presentes seguiram para um banner, onde eram explicados o con-
ceito de eixo e cânone, seguidos de duas atividades práticas nas quais os partici-
pantes deveriam identificar as medidas e simetria da escultura, com uma espécie 
de ‐quebra cabeças‐ (Figura 1) que possuía diversas cabeças que serviriam para 
medir o cânone de Nossa Senhora do Rosário (que foi retirada do cofre para a 
ocasião).
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Figura 1: Atividade para a medição do cânone. Foto: Francislei Lima da Silva.

Na sequência, foi proposta a comunidade uma pequena atividade de identificação 
das características estilísticas do rosto da escultura, por meio de uma cartilha elab-
orada com o propósito de estimular e abordar a temática de uma forma didática, 
contendo ilustrações com as principais características a serem analisadas, como: 
o formato do rosto, dos olhos e da boca da imagem (Figura 2). Como já era esper-
ado, os moradores locais conseguiram identificar com facilidade cada aspecto em 
decorrência do conhecimento que possuem acerca da mesma. Assim, puderam 
‐vivenciar‐ mais uma parte do processo de construção de um inventário patri-
monial. 

Figura 2: Cartilha utilizada durante a atividade de identificação das características estilísticas da 

escultura. Elaborado por: Francislei Lima da Silva.

A penúltima parada do percurso itinerante da mostra contou com a disposição de 
mesa repleta de utensílios que são utilizados para a higienização de esculturas de 
madeira, alguns de maneira errônea e outros que são os ideais para o ofício. Com 
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isso foi possível perceber que a maioria dos trabalhos realizados para a limpeza 
desses bens era feito de maneira equivocada, por falta de instrução e informação, 
os relatos dos indivíduos evidenciou essa realidade. Foram emprestadas pela Ig-
reja outras duas imagens, além da de Nossa Senhora, Santa Efigênia e Santa Bár-
bara também auxiliaram na realização da ativação. Ambas são muito importantes 
para a comunidade relativa a sua vertente histórica-afetiva que cada uma delas 
possui. Com as instruções para realizar a limpeza destas esculturas a parcela da 
população presente compreendeu a importância de utilizar os instrumentos cer-
tos para a manutenção e conservação desse diálogo histórico.

Para finalizar  foi exibido no último estande da feira diversas fotografias e banners 
que dialogam direto com o passado da localidade, material cedido com o intuito 
de ‐enfeitar‐ o salão da feira, porém de uma maneira surpreendente as pessoas 
se identificaram e se sentiram pertencentes a essa narrativa que se encontra viva 
e em constante evolução. Foi possível ouvir vários fragmentos de memórias que 
se completam entre si e em outros momentos se contradizem. São diversos os 
dizeres que enriqueceram nossa passagem por lá, mostrando a herança cultural 
presente não só por meio de bens materiais, mas também, dos diálogos, narra-
tivas e memórias, nos provocando e estimulando a desenvolver um novo olhar 
perante aos diversos contextos e objetos que são de grande significado para a 
comunidade.

Assim, uma das finalidades da Mostra foi apresentar aos moradores os resultados 
obtidos até então do inventário, utilizando métodos diferentes para a exposição 
dos mesmos, na busca por uma interação dialógica entre os saberes acadêmicos 
e os do local. Através de cada etapa, construímos um roteiro que foi complemen-
tado pela participação da comunidade que trouxe suas contribuições, opiniões, 
relatos e experiências sensíveis. Dessa forma, podemos dizer que o contato efeti-
vo com a comunidade fez com que também pudéssemos compreender conceitos 
que só haviam sido expostos na teoria e que agora foram exemplificados na práti-
ca pelas vivências dos sujeitos. Ao fim da ação educativa obtivemos o alcance de 
cerca de 400 pessoas de diversas faixas etárias.

 A importância do festejo e da devoção na formação da 
identidade cultural das comunidades
Uma grande herança dos contatos e trocas culturais existentes no contexto af-
ro-luso-brasileiro foi as devoções e suas manifestações. Práticas como essas for-
maram a identidade de comunidades espalhadas pelo país, e são presentes até 
os dias atuais, expostas nas manifestações religiosas populares, como é o caso de 
Minas, a Folia de Reis e a Festa do Reinado.

Interações e trocas foram feitas entre a religiosidade europeia portuguesa e a an-
cestralidade dos povos antigos Bantus, que lidavam diretamente com as práticas 
políticas, familiares e devocionais totalmente interligadas. A partir da interposição 
realizada pelos dominicanos em algumas viagens realizadas pela África, destacan-
do principalmente as regiões do Congo e Moçambique inseriu-se a religiosidade 
por meio de símbolos, como a cruz e algumas iconografias, incluindo a Nossa Sen-
hora do Rosário.

A consequência desta interação cultural foi o fortalecimento das Irmandades já 
existentes em Portugal que foram integradas a colônia, que por sua vez, como é 
o caso da Irmandade dos Homens Pretos e a dos Pardos sofreram uma (re)sig-
nificação e uma apropriação, assim como os símbolos introduzidos pelos domin-
icanos no continente africano, transferindo e acoplando a sua bagagem cultural 
Bantu a portuguesa, por meio da diáspora atlântica. As irmandades poderiam ser 
entendidas como distinção racial e social, tinha como objetivo auxiliar os fiéis em 
contextos religiosos e econômicos.

Diversas práticas foram mantidas, como os rituais festivos e a força da devoção 
por diversos oragos introduzidos na época escravocrata brasileira, como é o caso 
da Nossa Senhora do Rosário, de São Elesbão, São Benedito e Santa Efigênia. Por 
meio destas ações culturais formam-se a identidade coletiva e individual de uma 
comunidade, como é o caso de Ibituruna.
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Mesmo sendo uma cidade pequena, nos chama a atenção por suas narrativas e 
sua cultura. Assim como diversas outras localidades mineiras Ibituruna mantém 
de pé suas práticas culturais festivas envolvendo a principal devoção dos escravos, 
e insere também os santos negros nestas comemorações. Neste festejo notamos 
a interação da comunidade com a questão devocional através dos desfiles de ter-
nos de Congada e Moçambique, o levantamento dos mastros e as missas que são 
oferecidas para as devoções homenageadas.

A identidade de uma comunidade, seja qual for, é marcada pela sua cultura, ou seja, 
suas vivências, costumes e também suas histórias. Estas e outras bagagens são 
denominadas de patrimônio imaterial. O trabalho realizado para a manutenção 
e preservação destas memórias, é um tanto delicado, por serem de certo modo 
subjetivas, pois podem ser alteradas e modificadas com o passar do tempo e pela 
influência das várias gerações.

�A memória, em sua extensa potencialidade, ultrapassa, inclusive, o 
tempo de vida individual. Através de histórias de famílias, das crônicas 
que registraram o cotidiano, das tradições, das histórias contadas 
através de gerações e das inúmeras formas de narrativas, constrói-se 
a memória de um tempo que antecedeu ao da vida de uma pessoa. 
Ultrapassa-se a cronologia atual e o homem mergulha no seu passado 
ancestral. Nessa dinâmica, memórias individuais e memórias coletivas 
encontram-se, fundem-se e constituem-se como possíveis fontes para a 
produção do conhecimento histórico.� (DELGADO, 2003, p. 19).

Por meio da metodologia da história oral, entrevistas foram realizadas pelos 
alunos monitores, enriquecendo assim o preenchimento do inventário da peça. 
Enviamos conteúdos sobre a utilização desse tipo de fonte história para que os 
mesmos compreendessem a delicadeza e ao mesmo tempo a riqueza cultural que 
se expressa nos relatos memoriais.

A relação existente entre o Patrimônio Material e o 
Imaterial na manutenção das memórias e na atribuição 
de valores
Quando nos deparamos com a temática do patrimônio cultural, duas vertentes 
nos são apresentadas: a do patrimônio cultural material, constituído por imagens, 
objetos, documentos, ou seja, tudo que é tangível. Por outro lado, temos o pat-
rimônio imaterial, que tem como base os saberes, as tradições, crenças, as vivên-
cias e experiências que determinado povo possui, bem como seus costumes.

Contudo, a análise dessas vertentes é de fundamental importância, já que, o 
patrimônio cultural material contém camadas de historicidade e de significados, 
que possibilitam se relacionar com o patrimônio intangível, o imaterial. Temos 
como exemplo, o bem, o qual desenvolvemos todo nosso projeto de pesquisa e 
extensão, uma vez que, se tratando de uma escultura nos deparamos com seu 
aspecto material, no entanto, por se tratar de uma imagem sacra a devoção que 
se mantém sobre ela se faz muito presente e faz parte do intangível:

�Em 1571, quando encerrou-se o domínio dos turcos no mar 
Mediterrâneo, Nossa Senhora do Rosário �recebeu o posto de 
padroeira das novas conquistas espirituais por ser usada no conflito 
entre os religiosos católicos e os chamados �infiéis�. Sua devoção 
foi compartilhada pelo intermédio dos dominicanos. A devoção da 
mesma teve grande força em Portugal, e foi propagada nas viagens 
marítimas com destino ao Congo e Moçambique. Assim como vários 
outros símbolos e códigos católicos, a imagem da Virgem sofreu uma 
representação, ressignificação e apropriação pelos povos Bantus, dando 
origem a Irmandade dos Homens Negros antes mesmo da diáspora 
atlântica, mas que se fortalece e expande-se posteriormente a ela.�[2]

[2]  Trecho presente no inventário de Nossa Senhora do Rosário, que está em 
etapa de finalização e será publicado em breve.



6620 6621

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

�Um dos milagres da época que a minha professora contava a história 
para gente era a dos escravos, ela apareceu para os escravos no meio 
mata, e todo o dia uma escrava pedia para o feitor, aquele branco que 
toma conta dos negros, essa escrava com o filho dela �pedia�, que eles 
falavam ir no mato fazer �viagem� né? Todos conseguem traduzir o que 
eles iam fazer no mato; Só que ela mentia para o feitor porque lá no 
meio dessa mata Nossa Senhora do Rosário conversava com eles [...]� 
(ANDRADE, Elizabeth Aparecida de, 2017).

Além da devoção, a tradição e várias memórias acompanham essa peça. Por isso, 
ocorre essa junção entre as duas vertentes, que torna a imagem ainda mais vali-
osa, principalmente para a comunidade que se identifica com os sentidos atribuí-
dos à mesma.

�[...] a festa ia começar em uma quinta feira ai Maria Aparecida 
amanhece doente numa quarta ai quando eu levo ela para o hospital 
em Bom Sucesso  ela fica internada [...], tava eu e o Alisson falou que 
estava com fome ai eu falei para ele ir almoçar e depois eu vou, [...] 
o Alisson foi e voltou  e quando eu fui [...] saí andando sem destino 
quando eu já ia entrar no Bar Central me veio no pensamento eu vou 
Igreja, chegando na Igreja pedi para a Nossa Senhora do Bom Sucesso 
e a nossa Senhora do Rosário [...] tira Aparecida do hospital pra mim, 
como eu vou mexer com o evento, até começo a chorar quando começo 
falar, aí eu peguei e pedi para tirar Aparecida do hospital, [...] quando 
cheguei na porta  do hospital [...] Olho a Aparecida  saindo na frente 
do Alisson, tirou a aparecida do hospital dentro de uns dez minutos e 
nunca mais a Aparecida internou, sempre um probleminha qualquer 
mas nunca mais internou.� (OLIVEIRA, Airton Antônio de, 2017).

Desse modo, é notório que a memória dos indivíduos atua em todo momento, já 
que, ela se perpetua por meio do aspecto devocional, dos costumes e ritos que são 
carregados pela comunidade. Diante disso, podemos refletir acerca de memórias 
particulares que se fundamentam no coletivo também, criando e desenhando um 
viés onde a comunidade deposita todas suas lembranças e vivências, na tentativa 

de compartilhar experiências e narrativas advindas de uma mesma territoriali-
dade e do contexto do qual elas fazem parte. 

Assim, se torna mais rico aquilo é vivido/ sofrido do que aquilo que é seletivo ao 
olhar dos historiadores na decisão de se lembrar ou não, por conseguinte, a di-
alética do esquecimento é mais interessante do que apenas registrar através de 
um documento. Esse fator, foi exemplificado com a presença das fotos de várias 
áreas e épocas do município, onde as narrativas de cada família, as datas especiais 
e celebrações não necessitam de um narrador nem de uma representação, pois 
os próprios protagonistas estão dispostos a contar a sua história.

Por isso, além da importância de medidas que colaborem para a prevenção e ma-
nutenção do bem cultural, estando estritamente associado aos meios de iden-
tificação do mesmo, salientamos aqui, que a maior maneira de se preservar é 
estar diante da peça e dialogar com ela, ao mesmo tempo que em é necessário 
observá-la e compreender que ela também nos olha, sugerindo um exercício dif-
erente do que estamos acostumados em relação uma obra. Afinal, na maioria dos 
casos quem aprecia são os espectadores, mas na verdade, ela nos diz mais sobre 
nós mesmos do que sobre si, uma vez que, nossa interpretação e relação com ela 
se dá baseada em nossas vivências. Logo, o itinerário da peça é tão valioso quanto 
o nosso, pois os objetos artísticos permanecem e resistem a ação do tempo, con-
stituindo assim uma das explicações para as várias temporalidades e significações 
de um objeto artístico, enquanto nós temos poucas experiências se comparadas a 
grandiosidade de sentidos que este possui.

Refletindo sobre essa relação de proximidade dos sentidos e da memória, bem 
como, da comunicação entre bem cultural móvel e imaterial, se torna problemáti-
co a compreensão dos lugares de memória em nossa contemporaneidade, já que, 
este reúne muitos elementos em um só lugar, mas que para Nora (1993) simboli-
zam a construção de uma identidade nacional: ‐Os lugares de memória são nosso 
momento de história nacional.‐ (NORA, 1993, p. 27).
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“Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não 
há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar 
celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar 
atas, porque estas operações não são naturais.” (NORA, 1993, p. 13).

�São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, 
simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. 
Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito 
de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de 
uma aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como 
um manual de aula, um testamento, uma associação dos antigos 
combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual.� (NORA, 
1993, p. 21).

Mesmo com a reunião de diversos ‐dizeres do passado‐ nos ‐Lugares de 
Memória‐, o ritual se faz importante, ritual esse que uniria determinados indivídu-
os por meio de um objeto disposto neste local. Para o autor, podemos utilizar ‐[...] 
da ritualização de uma memória-história em um determinado espaço denomina-
do Lugares de Memória na esperança de que essa possa reunificar o indivíduo 
fragmentado com o qual lidamos na sociedade contemporânea.‐ (ARÉVALO, 2004, 
p. 6).

Dessa forma, diante da constante mudança do nosso meio social, ocorre o silen-
ciamento de vários grupos, ao mesmo tempo em que a tentativa de unificar a 
identidade de todos é falha, já que, a mesma não é totalmente representativa, por 
isso, cada grupo busca suas próprias memórias e narrativas através de seus ritos, 
da manutenção de seus saberes e costumes.

Consequentemente, os locais onde esses ritos acontecem, perpetuam a identi-
dade e a memória daquela comunidade. Assim, o aspecto material se sustenta 
mais uma vez ao imaterial para se manter preservado e existente até os dias de 
hoje. Entretanto, no meio desse contexto, a memória e a história se apresentam de 
maneira contraditória como defende Nora, pois tudo o que é um dia foi memória, 
hoje é história. tudo que é lembrado pela memória é esquecido pela história. Isso 

nos faz refletir acerca do que defende Le Goff (1990), quando nos expõe que os 
historiadores escolhem a sobrevivência dos monumentos, evidenciando a capaci-
dade de seletividade que recaí sobre esse profissional. Logo, o mesmo ocorre, 
quando aquilo que é selecionado para ser lembrado se relaciona as memórias da 
minoria da sociedade, uma vez que a busca pelo nacional ofuscou as várias narra-
tivas e enalteceu apenas a vertente oficiosa da história.

Desse modo, Ibituruna se insere nesse contexto, por manter viva a tradição ad-
vinda de ancestrais negros; a devoção de uma santa denominada a senhora dos 
escravos, tal como a memória de um dos grupos sociais mais silenciados: ‐[...] 
fizeram a festa, acenderam as tochas, fizeram um andor amarrado de cipó de São 
João enfeitou ela todinha com cipó, com a flor do cipó e levou ela para a Igreja ela 
não ficou fixada na Igreja pelos brancos foi pelos negros, que eles falavam que ela 
era a senhora dos escravos.‐ (ANDRADE, Elizabeth Aparecida de, 2017).

A Nossa Senhora do Rosário, é peça primordial para a comunidade ibiturunense, 
além de sua presença, suas aparições aos devotos, suas bênçãos, ela é a padroeira 
da pequena igreja que é nomeada pelo seu nome. Contudo, antes da atual igreja 
se localizar nesta localidade. Foi fundada em 1737, a Capela de Nossa Senhora do 
Rosário da Cachoeira do rio Grande ou da Ibituruna, já que a travessia do Grande 
Rio foi um fator que influenciou na formação do povoado de cada um dos lados 
desse rio. Logo, de um lado era Ibituruna e outro a Freguesia de Lavras. Entretan-
to, houve a transferência da igrejinha para a Freguesia de Lavras, sendo necessária 
a construção de uma nova igreja no povoado de Ibituruna no ano de 1805.

 Após uma longa discussão sobre seu valor histórico, afetivo, estilístico e iconográfi-
co, a qual é reafirmada e mais detalhada em cada um desses tópicos no inventário 
da imagem, documento importantíssimo para a sua preservação e tomada de 
medidas preventivas para a conservação. No entanto, mesmo o município tendo 
dado um grande passo na busca por conhecimento de suas próprias narrativas, 
de seu patrimônio e do reconhecimento como cidade histórica, formada por in-
divíduos de vida simples que também são sujeitos históricos.
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 Além do esforço que direcionaram para a constituição da documentação e para 
a realização de ações educativas para o patrimônio, essa comunidade encontra 
mais uma problemática, o estado de conservação da igreja, local onde a função 
simbólica se constitui e as maiores experiências sensíveis se fundamentam.

Outro ponto relevante,  é o envolvimento e a dedicação por parte dos leigos para 
manter esse bem cultural histórico e arquitetônico. Mediante a situação de má 
conservação foi feita uma reforma mesmo sem as noções técnicas para tentar 
resolver os problemas causados pelo desgaste do tempo. Hoje, a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário está interditada devido ao risco de desabamento, o que sim-
boliza uma grande perda para a manutenção de um dos maiores ritos da munic-
ipalidade.

Considerações  Finais
Por meio deste itinerário realizado pelos integrantes da Universidade do Esta-
do de Minas Gerais - Unidade Campanha, foi possível perceber a importância de 
ações educativas para o patrimônio principalmente em cidades pequenas, como 
é o caso de Ibituruna, uma vez que, informações envolvendo os bens patrimoniais 
materiais e imateriais, como a preservação, conscientização, manutenção e doc-
umentação de objetos, não chegam a essas localidades. Ibituruna nos chama a 
atenção, pois, mesmo sendo um marco na história mineira, não possui secretaria 
de cultura, algo que dificulta ações envolvendo tal temática. 

Ressaltamos assim a relevância de projetos deste teor, que exprimem a seriedade 
envolvida na preservação de diálogos, memórias e lembranças locais, que imple-
mentam significado e valor aos objetos e locais. Estes mesmos elementos formam 
e complementam a identidade local e individual por meio dos ritos e festejos que 
respaldam o sentimento de pertencimento. 

É por meio destas novas abordagens historiográficas e pela revolução episte-
mológica que tornam esse movimento possível, permitindo o uso de diferentes 

métodos, ferramentas e materiais, possibilitando aos indivíduos a compreensão 
de seu papel como agentes históricos e a sua interferência sobre o meio em que 
convivem, bem como na construção de suas narrativas.
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RESUMO
Caracterizada pela sua diversidade, tradição, e saberes populares, a cidade de Belém  
apresenta uma das mais emblemáticas formas de expressão cultural, traduzida em 
seu patrimônio edificado. O núcleo pioneiro da cidade, que consiste nos bairros da 
Cidade Velha e Campina, apresenta diversos exemplares arquitetônicos singulares, 
com destaque para as igrejas tardo-barrocas de autoria do arquiteto italiano Antonio 
Landi e os palacetes ecléticos erguidos durante o período da Belle Époque local. 
Buscando trazer um olhar diferenciado sobre a cidade e a importância de preservá-
la, o Estúdio Tupi, em parceria com o Fórum Landi, concebeu em 2016 o projeto 
da Maquete do Centro Histórico de Belém. Alusivo aos 400 anos de fundação da 
cidade, este  projeto objetivou oferecer um suporte físico que pudesse auxiliar na 
compreensão tridimensional do espaço urbano correspondente à área tombada da 
cidade de Belém, associando o fazer artesanal com a vivência na área de estudo. Os 
métodos e técnicas empregados no processo de confecção da maquete consistiram 
em: 1) Pesquisa histórico-documental sobre o núcleo pioneiro da cidade de Belém 
e suas edificações históricas; 2) Levantamento fotográfico da área delimitada para 
a maquete e desenvolvimento de documentação gráfica de apoio; 3) Elaboração da 
maquete física. Como resultados, obteve-se o conhecimento e capacitação de diversos 
estudantes de arquitetura e urbanismo no desenvolvimento de técnicas artesanais 
para a execução de quadras e edifícios de destaque da maquete, aprendizado do uso 
de tecnologias digitais para documentação da arquitetura, além da possibilidade de 
conhecer as edificações históricas, e as problemáticas referentes à situação atual do 
patrimônio arquitetônico de Belém. Tanto as ações em andamento quanto aquelas 
ainda a ser executadas constituem uma importante ferramenta auxiliar para a 
preservação do valioso patrimônio arquitetônico belenense e a construção de uma 
nova perspectiva educacional sobre o mesmo.

Palavras-chave: Patrimônio Histórico, Maquete, Belém, Belle Époque, Antônio Landi
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1. INTRODUÇÃO
As maquetes físicas consistem de representações tridimensionais reais, feitas 
em escala, com as mais diversas características, materiais e acabamentos. Suas 
funções e objetivos são variados, destacando-se a utilização como ferramenta 
de apoio para a apresentação de projetos arquitetônicos e planejamento urba-
no. Conforme Rozestraten (2003, p.18), a construção de modelos arquitetôni-
cos parece ter se iniciado apenas quando a arquitetura se constituiu como um 
fenômeno cultural permanente e durável, associado ao ambiente cotidiano coleti-
vo, à memória, e à ritualização do conhecimento e da prática construtiva.

Pesquisas arqueológicas indicam que os primeiros objetos reduzidos com formas 
arquitetônicas foram produzidos por culturas neolíticas pré-indo europeias, que 
habitavam o sudeste europeu (Poursat apud Rozestraten, 2003, p. 18). A partir dis-
to, ressalta-se a longa trajetória dos modelos arquitetônicos, destacando-se o seu 
aprimoramento no período do Renascimento, no qual grandes nomes da arquite-
tura como Giotto, Brunelleschi, e Alberti muito usaram desta forma de estudo da 
espacialidade para seus projetos e estudos (Lancini, 2014, p. 42). Desta forma, os 
modelos arquitetônicos, ou maquetes, possuem a fundamental função de refletir 
e interpretar a arquitetura. Contudo, a presente demanda pela rapidez, aliada ao 
surgimento de novas tecnologias gráficas relacionadas à representação dos mod-
elos ocasionou uma redução no emprego do trabalho manual ou artesanal desta 
vertente de expressão arquitetônica .

Visando resgatar o modo tradicional de produzir maquetes, aliando o mesmo ao 
emprego das tecnologias de documentação arquitetônica digital, iniciou-se o pro-
jeto da Maquete do Centro Histórico de Belém, em 2016. Em comemoração aos 
400 anos da cidade, o projeto foi idealizado pelo Estúdio Tupi, e desenvolvido com 
em parceria com a Associação Fórum Landi, instituição vinculada à Universidade 
Federal do Pará, buscando associar o fazer artesanal de modelos arquitetônicos 
com a experiência de pesquisa em campo na área de estudo, além de realizar uma 
leitura tridimensional das obras de Giuseppe Antonio Landi, arquiteto italiano cuja 

atuação foi crucial no desenvolvimento de uma nova face arquitetônica da cidade 
em meados do século XVIII. 

Desta forma, deu-se início ao desenvolvimento deste suporte físico, com o auxílio 
e a integração de diversos profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo, 
de forma a auxiliar na compreensão tridimensional do espaço urbano correspon-
dente à área tombada da cidade de Belém: os bairros Cidade Velha e Campina.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A cidade de Belém, capital do estado do Pará, foi fundada no ano de 1616, em 
território localizado às margens da Baía do Guajará. Suas primeiras ruas foram 
abertas pelos colonizadores portugueses, no bairro então chamado de Cidade 
(Cruz, 1992, p. 15). Posteriormente, o núcleo pioneiro expandiu-se, e por volta da 
primeira metade do século XVIII, Belém já encontrava-se dividida em dois bairros, 
o da Cidade e da Campina (Cruz, 1971, p. 12). Estes bairros, que consistem na 
área definida como Centro Histórico de Belém, concentram diversos exemplares 
da arquitetura histórica local. Tipologias como as edificações religiosas barrocas; 
exemplares da arquitetura militar, como o Forte do Castelo do Senhor santo Cris-
to do Presépio de Belém; e da arquitetura eclética remanescente da Belle Époque 
belenense, com diversos casarões e palacetes, fazem parte do vasto acervo de 
monumentos históricos presentes na capital paraense.

Em 2016, na ocasião do aniversário de 400 anos da cidade, a parceria entre o 
Estúdio Tupi e a Associação Fórum Landi, idealizou o projeto da Maquete do Cen-
tro Histórico de Belém, visando representar tanto a configuração atual da parte 
histórica da cidade, quanto sua configuração passada. Além disso, a elaboração da 
maquete também levaria em conta cenários de revitalização planejados e que, por 
diversos motivos, não foram executados. Acrescentou-se a ideia de apresentar 
também edifícios de antigos projetos que nunca foram construídos, e de novos 
projetos ainda não executados, buscando trazer um olhar diferenciado sobre a 
cidade e a importância de preservá-la.
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A maquete concebida serviria para uma visualização geral da área tombada da 
cidade, o que permitiria uma perspectiva tridimensional em relação ao planeja-
mento de ações urbanísticas na área do Centro Histórico, além de documentar 
o patrimônio arquitetônico belenense em meio ao seu processo de execução, e 
difundi-lo às novas gerações de profissionais da área de arquitetura e urbanismo, 
assim como a população em geral.

 A idéia de executar uma maquete física surgiu a partir da ausência deste tipo de 
ferramenta para visualização do espaço arquitetônico na cidade de Belém. Em via-
gens ao exterior, o arquiteto Flávio Augusto Sidrim Nassar, coordenador do Fórum 
Landi e professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal 
do Pará, notou o destaque dado às maquetes físicas em exposição nas grandes 
metrópoles mundiais; estas maquetes atuavam não apenas como uma interface 
de expressão arquitetônica, mas também como ponto turístico. A partir disto, o 
projeto iniciou-se em janeiro de 2016, contando com a atuação e cooperação de 
profissionais do campo da arquitetura e urbanismo, assim como estudantes da 
mesma área, de diversas instituições de ensino superior de Belém. 

3. MÉTODOS E TÉCNICAS
A metodologia empregada foi elaborada de forma a dinamizar e distribuir da mel-
hor forma possível as tarefas referentes à execução da maquete. Elaborada pelos 
arquitetos Aldo Urbinatti e Rafael Aires, do Estúdio Tupi, a metodologia consiste 
das seguintes fases, executadas de forma livre por todas as pessoas vinculadas 
ao projeto: pesquisa histórico-documental, documentação fotográfica e digital, e 
elaboração da maquete física.

3.1 PESQUISA DOCUMENTAL
A pesquisa de caráter documental surgiu da necessidade de embasamento teórico 
e iconográfico para a elaboração do produto final, ou seja, a maquete física e sua 
possibilidade de leitura nos mais variados aspectos: passado, presente, e futuro. 

Conforme Oliveira (2008, p. 13), um dos instrumentos importantes para a preser-
vação da memória é o seu registro iconográfico, quer pelos métodos milenares, 
quer pelos processos e instrumentos mais recentes que a ciência e a técnica do 
nosso tempo nos trouxeram.

Por meio desta etapa foi possível executar uma ampla pesquisa em acervos bib-
liográficos e iconográficos, com destaque para o acervo da própria Associação 
Fórum Landi, e bibliotecas de instituições públicas, como a Universidade Federal 
do Pará, e a Fundação Cultural do Estado do Pará.

Ressalta-se nesta etapa o levantamento de dados acerca de obras cuja autoria é 
atribuída ao arquiteto Antonio Giuseppe Landi, e sua documentação pertinente. 
Proveniente da cidade de Bolonha, e discípulo notável do arquiteto e cenógrafo 
Ferdinando Bibiena, Landi nasceu em 1713, e era de uma família de bom nível 
intelectual, e já muito jovem se destacava na Academia Clementina, a mais im-
portante instituição de Belas Artes de Bolonha à época (Derenji e Derenji, 2009, 
p. 65). Chegou ao estado do Pará como membro de uma comissão de técnicos no 
ano de 1753, com a tarefa de realizar a demarcação do território amazônico como 
parte de acordo do Tratado de Madri, firmado em 1750 entre as nações portugue-
sa e espanhola, para definir os limites de cada país (Morgado Neto, 2008, p. 24). 
Tornou-se o “arquiteto régio” de Belém, realizando as obras mais importantes da 
cidade durante a segunda metade do século XVIII, tanto as de caráter religioso 
quanto as civis e militares.

A partir dos documentos encontrados na pesquisa, como desenhos e fotografias, 
obtiveram-se informações a respeito do estado original dos diversos monumen-
tos executados por este arquiteto, e suas transformações ao longo do tempo. De-
stacam-se também as informações obtidas em relação aos projetos de Landi que 
não foram executados, e que também são representados na maquete, como o 
Arco Triunfal(Figura 1A e 1B), que seria construído em homenagem ao então rei 
de Portugal, Dom José I..
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Desenhos como a simulação da planta da cidade de Belém entre 1650 e 1700 (Fig-
ura 1C), e ilustrações como a da área portuária da cidade no século XVIII (Figura 
1D) foram essenciais para tarefas como por exemplo: delimitação da área a ser 
estudada, que consiste no núcleo pioneiro da cidade; obter dados do Skyline da 
cidade e edificações já visíveis da orla de Belém já no século XVIII, como por ex-
emplo, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, que conforme Cruz (1953, p. 42) foi 
restaurada por Landi, e assinala um período significativo da formação histórica e 
espiritual da vida paraense.

Figura 1: A) Iconografia do Arco Triunfal de Landi; B) Modelo executado do Arco Triunfal; C) Planta 

da Cidade do Pará, exibindo o núcleo pioneiro da cidade; D) Ilustração de prospecto da orla de 

Belém na segunda metade do século XVIII

Fonte: Acervo Fórum Landi

3.2 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E DIGITAL
O levantamento fotográfico é executado nas quadras delimitadas para o projeto 
da maquete. Estipulou-se que o levantamento deve sempre iniciar-se na esquina 
mais próxima do rio e das docas; para localizar-se corretamente, leva-se um mapa 
da área, de forma a guiar o deslocamento entre as quadras. Durante o levantam-
ento deve-se fotografar de inicio a visada da fachada toda da quadra, para pos-
teriormente fotografar fachada a fachada no sentido horário do ponto de início 
(Figura 2A e 2B). Para a execução deste processo, são necessários, no mínimo, 2 
estudantes, um para fotografar, e outro para referência e vigilância (Figura 2C).

Devido ao caráter privativo dos terrenos levantados, seria improvável a realização 
de medições precisas de cada edificação. Mediante isso, o desenho precisa ser 
feito por aproximação, e por isso, no momento de fotografar, um dos estudantes 
presentes deve ser usado como referência, para medições posteriores. Também 
é preciso que os estudantes estejam atentos, pelo fato de que os locais pesquisa-
dos se encontram em uma zona de alta periculosidade, com considerável taxa de 
criminalidade.

As fotografias são feitas no sentido da direita para a esquerda, e de baixo para 
cima, de forma a registrar todos os andares da edificação. Posteriormente, o le-
vantamento fotográfico é organizado em pastas nos computadores do atelier de 
atividades, localizado na Associação Fórum Landi. Cada pasta encontra-se nomea-
da com o número da quadra levantada em questão.
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Figura 2: A) e B) Instruções para o sistema de levantamentos fotográficos; C) Estudante durante o 

levantamento no bairro da Campina.

Fonte: Acervo Fórum Landi

Após o levantamento fotográfico, é iniciada a produção do desenho técnico. Com 
auxilio do software AutoCAD, os estagiários são instruídos em como transformar as 
fotografias em uma planta de cobertura e quatro elevações. É utilizado um levan-
tamento aerofotogramétrico para determinar o tamanho aproximado de telhados 
e seus caimentos, pelo mesmo motivo que impossibilita o levantamento preciso 
das fachadas de quadra, supracitado. Após revisão de qualidade e conteúdo, cada 
quadra é impressa, junto com suas elevações desenhadas, em papel tamanho A0, 
na escala de desenho de 1/250. As impressões acontecem mensalmente.

3.3 MAQUETE FÍSICA
Como passo final, inicia-se a confecção da maquete física. Existem 3 tipologias 
distintas de maquete, e, portanto, precisam de processos diferentes. Estas 3 tipo-
logias são: quadras (Figura 3A), praças (Figura 3B) e prédios históricos (Figura 3C), 
que são posicionadas ao final de sua execução na base (Figura 3D). Os elemen-

tos da maquete podem ser descritos e desenvolvidos de acordo com qualidades 
variáveis que, por sua vez dependem do projeto: forma, tamanho, orientação, val-
or de claro-escuro, valor cromático e condição da superfície (Knoll e Hechinger, 
2003, p. 10).

Figura 3: A) Quadras ; B) Praça; C) Edificação histórica; D) Tipologias posicionadas sobre a base.

Fonte: Filipe Vasconcelos

O ponto de partida para a construção de maquetes é a confecção de corpos, su-
perfícies e hastes: estes são os elementos básicos, cuja produção e elaboração são 
feitas em diferentes materiais e escalas, e cuja combinação é examinada como um 
todo na maquete tridimensional (Knoll e Hechinger, 2003, p. 10).

Pela característica do projeto, de reproduzir a cidade em uma escala de 1/250, o 
que é significantemente maior que o convencional, e pelo seu escopo, escolheu-se 
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representar as curvas de nível, e em tonalidade bege, complementar à cor carac-
teristicamente marrom das águas do rio Guamá, que banha a cidade de Belém e 
envolve a Doca do Ver-o-Peso. A escolha dos materiais também foi pautada nesta 
paleta de cores, para a primar por uma representação tonal uniforme.

A base da maquete possui dimensões de 5x7 metros, composta por diversas plac-
as de isopor, moldadas às curvas de nível da cidade de Belém. A execução foi feita 
pelo Estúdio Tupi, em colaboração com os alunos de arquitetura e urbanismo de 
diversas instituições. As placas foram emassadas e pintadas com técnicas de pin-
tura acrílica em isopor.

Após a fase inicial de construção da base, foi dada primazia às obras do arquiteto 
Antônio Landi. A maquete possui as edificações originais dos projetos do arquiteto, 
que foram conseguidos mediante a analise bibliográfica e iconográfica extensiva, 
possibilitando remontar uma Belém diferente do presente, que conta com diver-
sas construções de uma arquitetura amazônica colonial, como o projeto original 
da Igreja de Santana, localizada no bairro da Campina, desenhada pelo arquiteto, 
bem como o Palácio Lauro Sodré, antigo Palácio dos governadores, projetado por 
Landi para servir de sede de governo para o Estado do Grão-Pará e Maranhão, o 
atual Museu do Estado do Pará.

Os prédios históricos em destaque foram construídos como maneira de ensinar 
aos alunos como é o processo de confecção da maquete em seu aspecto mais 
complexo. Depois de ensinar as técnicas, a instituição Fórum Landi se encarrega 
de dar procedimento à construção da tipologia predominante: a tipologia de qua-
dras.

3.3.1 QUADRAS
As quadras são a tipologia mais comum. Utilizam como material primário a ma-
deira balsa, que é de peso baixo, e fácil manuseio, apesar de bastante frágil. Após 
o desenvolvimento da quadra em CAD pelos alunos responsáveis, o material é 

impresso sobre folha de papel A0. A impressão é composta por uma planta de 
cobertura coletiva, de todas as edificações presentes na quadra, bem como as 4 
fachadas que compõe as faces de quadra. As casas não são mostradas individ-
ualmente em suas fachadas, mas suas alturas de fachadas e caimentos de águas 
pluviais são respeitadas, proporcionando um meio de reconhecimento por parte 
do público.

Devido às próprias características da área da cidade escolhida para a represen-
tação, é possível notar a diferença entre os bairros, e os diferentes períodos retrat-
ados. Um gabarito pode ser notado, com pouco espaço livre nas quadras perten-
centes à Cidade Velha, em contraste com as quadras maiores, com edificações de 
vários andares, a áreas livres mais frequentes dentro de lotes, que caracterizam 
as áreas ao entorno da Avenida Presidente Vargas, localizada no bairro da Campi-
na, e marcada por edificações típicas da arquitetura Eclética provenientes de um 
período de modernização e apogeu econômico  da cidade de Belém, conhecido 
como “Belle Époque”.

A confecção, dependendo da quadra, varia em quesito de dificuldade. O comum é 
que entre 2 a 4 pessoas trabalhem em apenas uma destas quadras, sempre com 
um estagiário com mais experiência trabalhando dentro deste grupo, enquanto a 
sua qualidade é supervisionada por uma coordenadora para todos os grupos que 
trabalham simultaneamente, escolhida entre os próprios estagiários pelos direto-
res, por seu tempo de colaboração e conhecimentos aprendidos.

Desde sua impressão até sua conclusão, o tempo necessário para a montagem de 
cada quadra é variável. As menores quadras podem ser concluídas em menos de 
2 dias, com um grupo de 2 estudantes, enquanto as quadras maiores, de grande 
complexidade, podem durar de 1 a 3 semanas para serem concluídas pelos 
maiores grupos de até 5 pessoas. O numero total de quadras que serão concluí-
das será de 68. Após a finalização das quadras, são iniciadas ou dada continuidade 
às construções das outras duas tipologias: as praças e os prédios históricos.
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3.3.2 PRAÇAS
A secção selecionada da cidade para a maquete de Belém contem um certo nume-
ro de praças. O processo é diferente, utilizando materiais diferentes das quadras 
para atingir fidedignidade, sem descuidar de uma linguagem estética em conversa 
com o resto da maquete física para torna-la mais interessante, afinal, o elemento 
principal da vegetação na criação dos espaços é o seu volume, o formato de sua 
massa, de seu cheio. Com base nisso, conforme idealizado por Abbud (2010, p. 
46) experimenta-se criar e dispor volumes agrupados, enfileirados ou isolados, 
usando palha de aço e as esponjas; organizando simultaneamente os vazios entre 
eles, de modo que resultem em lugares e não lugares, que sejam estreitos, largos, 
abertos ou voltados para alguma vista interessante.

Apesar de ainda usar a madeira balsa para a base da praça e para criar relevo, 
principalmente em caso de desníveis por degrau, o volume das praças é formado 
por sua vegetação, composta por arvores de grande porte, representadas por es-
ponjas moldadas pelos alunos. Similarmente às quadras, papeis A0 são plotados 
com as praças, e seus desníveis são apresentados em desenho técnico, além da 
possibilidade de estuda-los com ajuda de imagens de satélite e documentação 
pertinente.

A vegetação de pequeno porte, composta por gramíneas e arbustos é composta 
por serragem moída e esponjas, respectivamente. A serragem é granulada com 
auxilio de um liquidificador, o que a transforma em uma poeira fina e de tonali-
dade marrom-claro, que dialoga bem com o motivo estético do resto da maquete. 
As esponjas, conhecidas comummente como buchas vegetais, são cortadas em 
formato similar à arvore real, e assim, produz verossimilhança entre o real e a 
maquete.

Os grupos são formados de maneira semelhante às quadras, e todos são super-
visionados pela mesma coordenadora, que avalia e orienta a produção destas 
praças. Pela variação de tamanho de cada praça, os tempos de conclusão varia 

entre 1 semana ou mais, mesmo entre as menores, por culpa de sua complexi-
dade inerente. O numero total de praças presentes na secção escolhida para a 
produção da maquete é de 7. Dentro de praças e quadras, é possível encontrar 
edifícios que marcam a arquitetura e compõe o patrimônio belenense arquitetôni-
co. Após a confecção das praças, os esforços serão focados na ultima tipologia a 
ser construída: os prédios históricos pontuais.

3.3.3 PRÉDIOS HISTÓRICOS
Alguns prédios foram selecionados para serem construídos com maior detalhe, e 
com materiais adicionais. Edificações importantes para a história da arquitetura 
belenense foram reconstruídas, como o Grande Hotel e a Fábrica Palmeira, com 
base em iconografia correspondente, além de projetos não executados de Anto-
nio Landi.

A madeira balsa continua como material primário. Os prédios históricos são con-
struídos com as fachadas externas detalhadas com auxilio de levantamento fo-
tográfico e documentação iconográfica. Após seu desenho, por meio de CAD, suas 
fachadas são então impressas na escala 1/250, em folhas de acetato. As elevações 
têm seu relevo real respeitado, então, múltiplas folhas de madeira balsa são us-
adas, coladas para simular o efeito de volume do real. Os detalhes menores são 
manejados com lixas e estiletes de pequeno calibre. 

Esta é a etapa que mais demanda tempo, na relação de tempo por edificação 
concluída. Pela quantidade de minúcias e detalhes, prédios históricos são a tipo-
logia mais demorada para se completar, variando com períodos de, no mínimo, 2 
semanas.

4. RESULTADOS
Dentre os principais resultados se encontra a ampla pesquisa histórico-documen-
tal realizada sobre o patrimônio histórico da primeira légua da Cidade de Belém, 
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inclusive com a criação de um dossiê dos principais prédios históricos da cidade. 
Além disso, fora realizado o levantamento fotográfico de todas as quadras e re-
spectivas fachadas seguido do desenho técnico esquemático em AutoCAD, tanto 
das fachadas como dos telhados através de imagens via satélite. Desta forma, esta 
área da cidade encontra-se documentada em acervo fotográfico, e em arquivos 
em AutoCAD.

A maquete física se encontra no Instituto Fórum Landi (Figura 4A) e está aber-
ta para visitação em eventos esporádicos como o evento cultural Circular Belém 
(Figura 4B), um roteiro de visitação que percorre a cidade velha com paradas 
estratégias em galerias de arte, prédios históricos e etc. Além disso vem sendo 
desenvolvido ciclos de palestras com estudantes de arquitetura e urbanismo das 
principais universidades do Estado do Pará sobre estética, patrimônio histórico e 
estudo da forma tendo como objeto de estudo a Maquete do Centro Histórico de 
Belém.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 4: A) Maquete do Centro Histórico de Belém exposta na Associação Fórum Landi; B) 

Visitação durante o Circular Campina em 2017.

Fonte: (A) Filipe Vasconcelos; (B) Aline Ramos

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maquete de Belém nasce de uma iniciativa de criar uma ponte entre o patrimô-
nio físico, em forma de arquitetura, e o belenense. Parte do que torna o patrimô-

nio algo a ser preservado, é a sua representação no ideário popular; em uma ideia 
de pertencimento dentro da população.

Além disso, a maquete proporciona uma incrível gama de possibilidades no quesi-
to pedagógico. Através do modelo é possível pautar um diálogo mais próximo de 
estudantes e as nuances que envolvem o patrimônio histórico da cidade. Pelo 
fato da escala ser palpável, o modelo consegue estabelecer um diálogo entre a 
perspectiva urbana e o observador. 

Com uma demonstração tangível, e principalmente em uma escala menor e quase 
manipulável, de arquitetura e história à população, a ligação entre o espaço con-
struído e o indivíduo é fortalecida, e o interesse voltado para o patrimônio, apro-
fundado, e isso é alcançado pela construção e demonstração da maquete.

Pode-se concluir que o estudo e interesse pelo patrimônio é aprofundado pela 
elaboração da maquete. Sua maneira de apresentar a arquitetura belenense por 
um ângulo diferente desperta interesse da população, e se disponibiliza como 
uma ferramenta eficaz em desenvolver a discussão patrimonial, e uma nova per-
spectiva de como aborda-la.
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RESUMO
A diretriz primária para a intervenção no patrimônio cultural deve ser, preservar 
e salvaguardar a memória da qual ele é suporte. Por sua vez, a intervenção, 
sobretudo a de restauração, é um processo complexo, notoriamente invasivo, além 
de demorado e caro. Em função disto, interferências neste processo de intervenção 
contribuem para ineficiência do processo, e podem resultar em prejuízos irreversíveis 
não só à matéria do bem, como também aos valores e às significações que lhe 
são atribuídas. Cabe destacar que na realidade brasileira, a própria dinâmica do 
processo prático de intervenção no patrimônio, pode exercer pressões expressivas 
sobre a tomada de decisão para a intervenção, contribuindo para sua ineficiência. 
Nesta conjuntura, a intervenção pode ser incoerente quanto aos instrumentos 
teórico-técnicos fundamentais que balizam sua eficiência.

O objetivo desse artigo é discutir a consistência da intervenção contemporânea no 
patrimônio arquitetônico de nossa realidade, quanto ao campo disciplinar teórico/
técnico. E, consequentemente buscar identificar no processo prático da intervenção, 
os fatores inerentes ao processo de preservação que podem interferir na eficiência da 
mesma. Para isto é estudada a intervenção promovida no Moinho Fluminense, um 
complexo composto por cinco edifícios históricos industriais, localizados na região 
portuária da cidade do Rio de Janeiro. O Moinho sofreu intervenções de restauração 
em 2011, e em 2016 um novo projeto de intervenção teve início. 

O resultado apurado é que a intervenção no complexo é coerente com o referencial 
teórico. Quanto à técnica, constatou-se a prevalência de patologias reincidentes em 
detrimento às sanadas e às novas ocorrências; mesmo que de maneira geral, as 
ações corretivas tivessem sido coerentes. A principal causa disto é que a dinâmica da 
prática de preservação instaurada, possibilitou a descontinuidade da intervenção. 
Os edifícios foram entendidos quase que unicamente como cenários urbanos, 
consequentemente desconsiderando operações indispensáveis ao restauro que, mais 
tarde, implicaram em prejuízos ao patrimônio. O estudo enfatiza que ações inerentes 
à cadeia de decisão que viabiliza nossa atual prática de preservação do patrimônio 
cultural, mesmo que imbuídas de um desejo de salvaguarda do patrimônio, podem 
ter um impacto negativo considerável no bem. Diante disto, se faz necessário refletir 
sobre estes processos.

Palavras-chave: intervenção; restauração; teoria; prática; patrimônio industrial
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Introdução
A preservação do patrimônio arquitetônico abarca variadas iniciativas. Dentre 
elas, a intervenção propriamente dita no patrimônio, que pode ser uma ação 
de manutenção/conservação, e/ou de restauração de características da pré-ex-
istência do bem, e/ou ainda de conferência de novas características ao mesmo. 
Qualquer que seja a ação, a diretriz primária para a intervenção deve ser preser-
var o patrimônio e salvaguardar a memória, da qual ele é suporte. Outrossim, a 
intervenção no patrimônio cultural deve primar pela eficiência em todos os aspec-
tos, pois é uma ação direta na matéria do bem. E interferências neste processo, 
podem ser penosas tanto ao patrimônio quanto à sociedade, pois podem resultar 
em prejuízos irreversíveis não só à matéria do bem, como também aos valores e 
às significações que lhe são atribuídas.  

O objetivo deste artigo é verificar a consistência da intervenção contemporânea 
no patrimônio arquitetônico de nossa realidade, quanto ao campo disciplinar 
teórico/técnico. E, consequentemente buscar identificar no processo prático da 
intervenção, os fatores que podem interferir na eficiência da mesma. 

Para isso é estudado o caso da intervenção no Moinho Fluminense, uma iniciativa 
de preservação em patrimônio cultural industrial privada, viabilizada por capital 
oriundo de renúncia fiscal. O Moinho fica localizado na região portuária da cidade 
do Rio de Janeiro, é um complexo composto por vários edifícios. Seis deles foram 
objetos de intervenção em 2011 (figuras 1 e 2), quando foram desenvolvidos pro-
jeto e obras especializados de restauração, que tinham como escopo a preser-
vação das principais fachadas das principais edificações do complexo. A finalidade 
da ação para o empreendedor era viabilizar a venda do conjunto. Em 2016 teve 
início um amplo projeto de retrofit de todo o complexo, para o qual foi contratado 
como complementar, um projeto de intervenção que incluía consultorias, novos 
Diagnósticos, entre outros vários produtos. 

Os edifícios do complexo do Moinho são tombados pelo município, e este indicou 
a preservação das fachadas e das volumetrias na intervenção de 2011. O conjunto, 
objeto desta intervenção, é composto por edifícios de diferentes épocas que sof-
reram diversos acréscimos ao longo do tempo. Os edifícios podem ser agrupados 
em três grupos de características semelhantes. O grupo com feições do ecletismo, 
composto por três prédios e três passadiços (figura 3). O intermediário composto 
por um edifício que teve uma das fachadas remodeladas por estar descaracteri-
zada. Sendo esta contígua ao grupo mais antigo, com dois prédios, também con-
tíguos, executados em tijolos maciços aparentes típicos da arquitetura industrial. 
(Figura 4).

Figura 1: Vista aérea do complexo do Moinho Fluminense antes da interveção. 
Fonte: BUNGUE (2010).

Figura 2: Vista aérea 3D do complexo do Moinho Fluminense após a intervenção.

Fonte: GOOGLE (2011).

Figura 3: Vista parcial do complexo do Moinho Fluminense passados cinco anos da 
intervenção. Fonte: GOOGLE (2017).
Figura 1: Vista aérea do complexo do Moinho Fluminense antes da interveção.  Fonte: BUNGUE 

(2010)

Figura 2: Vista aérea 3D do complexo do Moinho Fluminense após a intervenção.

 Fonte: GOOGLE (2011).
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Figura 3: Vista parcial do complexo do Moinho Fluminense passados cinco anos da intervenção.  

Fonte: GOOGLE (2017).

Figura 4: Vista parcial do complexo do Moinho Fluminense, passados cinco anos da interveção.

Fonte: GOOGLE (2017).

A intervenção é analisada frente ao referencial teórico de restauração, pertinente 
aos postulados de Brandi e da Carta de Veneza que são, de maneira geral, consol-
idados na prática de preservação nacional. Os dados para a análise são: o projeto 
de restauração de 2011 e as sucessivas intervenções nos bens. A intervenção é 
ainda analisada frente à técnica de restauração, observando-se particularmente 
as patologias (a identificação, o mapeamento, as origem e as ações corretivas 

ocorridas em 2011) e passados cinco anos da intervenção, as patologias (reinci-
dentes, sanadas e novas) verificadas nas edificações. 

A intervenção contemporânea no patrimônio cultural
A dinâmica do processo de intervenção na realidade brasileira envolve diversos 
intervenientes, que vão influenciar a eficiência da mesma. Os principais interveni-
entes, seus interesses e suas práticas podem ser sumariamente definidos como:

• Bem cultural / órgão de proteção – Seu interesse é pela salvaguarda do pat-
rimônio e de seus valores, impreterivelmente restabelecendo-se a funcionali-
dade do uso para a preservação, mas sendo esta condicionada pelo patrimô-
nio. Cabe destacar que, no âmbito da política de preservação neoliberal, o 
órgão de preservação federal atua como fiscalização (externa) do processo 
de intervenção ao contrário de outros momentos da política de preservação 
brasileira (SANT’ANNA, 2004).

• Empreendedor – Seu interesse é a viabilização do empreendimento, o “mar-
keting” cultural e os custos contidos neste processo. A iniciativa é pública ou 
privada, mas mesmo sendo privada, é normalmente viabilizada por capital 
público, oriundo de programas de incentivo à cultura ou de renúncia fiscal 
(DURAND, 2013). As ações deste interveniente normalmente se concentram 
em grandes centros urbanos (SANT’ANNA, 2004).

• Sociedade – Seu interesse é a preservação do patrimônio que também é dis-
curso político para manutenção de sua memória, sua representação cultural 
e identificação, embora estas práticas sejam mais associadas ao patrimônio 
imaterial (MENESES, 2009). Mas também é desejo de consumo, ainda que in-
cipiente se comparado à Europa. E direcionado ao novo (NAHAS, 2015).

• Usuário – Seu interesse é específico às condições de uso do prédio, de acor-
do com suas necessidades, expectativas, custos de manutenção e etc. Neste 
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caso, o usuário é um interveniente interno do processo de intervenção no 
patrimônio cultural. 

• Projetista – Seus interesses mais imediatos são as informações necessárias a 
sua tarefa, passando também pela logística do processo produtivo e chegando 
até a pós-execução da intervenção. 

• Construtor / fornecedor – Seus interesses mais diretos são as condições para a 
execução e possibilidades de redução de custos, prazos e mão de obra. 

Quanto à prática de contratação dos dois últimos intervenientes, deve-se destacar 
que a lei 8666/93 do Governo Federal, que regulamenta contratos da adminis-
tração pública, permite duas condições que favorecem interferências quanto à 
eficiência da intervenção. A primeira é que a contratação de obras somente com 
o Projeto Básico é deveras insuficiente, tanto à descrição dos serviços extrema-
mente especializados de restauração, quanto à apropriação dos custos, que em 
nossa realidade não é a mais eficiente. A segunda é que a lei é repetidamente 
interpretada como uma condicionante para contratação do menor preço, não nec-
essariamente se atendo à técnica e à qualidade. (CSEPCSÉNYI, 2006).

As interferências
Ainda no contexto das interferências no processo de intervenção no patrimônio, 
se sabe que a intervenção é complexa, têm condicionantes particulares como a 
legislação específica, utilização de mão de obra especializada, sistemas constru-
tivos e materiais diferenciados. Vários fatores podem interferir no processo de 
intervenção, contribuindo para sua ineficiência. Ações mal sucedidas geram novas 
intervenções corretivas, numa edificação que se deve ter como lema a mínima 
intervenção, visando à salvaguarda do bem. Sobretudo em se tratando da inter-
venção de restauração, que é notoriamente invasiva e altera a matéria original do 
bem, além de ser demorada e cara. 

Cabe destacar que, a própria dinâmica do processo prático que promove a inter-
venção no patrimônio exerce pressões sobre as tomadas de decisão, podendo 
inclusive contribuir para sua ineficiência. Como citado antes, cada um dos inter-
venientes envolvidos no processo de intervenção no patrimônio cultural tem seus 
interesses e uma dinâmica particular de atuação. E também sofre pressões neste 
processo, que contribuem para a ineficiência de suas práticas.

As pressões a que o empreendedor privado é submetido na realidade nacional, 
normalmente são relativas às dificuldades de viabilização financeira para a inter-
venção. As pressões a que os órgãos de proteção são submetidos, são normal-
mente devidas às dificuldades para o exercício da fiscalização, como a logística, 
a sobrecarga de função e etc. Além das pressões de ordem política, para obter 
visibilidade ou populismo dos gestores públicos, quando o empreendedor não é 
privado. Na mesma situação, estas pressões, também são impostas aos projetis-
tas. Aos quais ainda são acrescidas pressões de ordem econômica, por redução de 
custos ou para obtenção de lucros, como premissa primária. 

As interferências na prática da intervenção fazem com que estas sejam incoer-
entes quanto aos instrumentos teóricos/técnicos, fundamentais a uma atitude 
responsável para a preservação do patrimônio cultural e necessária à eficiência 
da mesma. 

As interferências correlatas aos intervenientes técnicos, projetistas e constru-
tores, que afetam a eficiência da intervenção, giram principalmente em torno da 
questão da capacitação da mão de obra. A incoerência teórico/técnica de uma in-
tervenção no patrimônio pode ocorrer, quando o referencial do campo disciplinar 
da restauração (a respeito da história da arquitetura, do conhecimento do bem, 
da teoria consolidada e da técnica) é superficial. Nestes casos, o conhecimento 
deixa de oferecer coerência e confiabilidade à prática. E a intervenção passa a ser 
quase que unicamente empírica, por vezes baseada em juízos omissos, direciona-
dos ao senso comum e abstendo-se da crítica, ou em juízos subjetivos, direciona-
dos a atender ao desejo de vontade. 
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Ademais, as ações ineficientes que não detêm informações sólidas sobre o conhe-
cimento do bem e do Diagnóstico, podem gerar intervenções equivocadas. Tanto 
no contexto do projeto, em função de diretrizes incoerentes, quanto no contexto 
da execução, em função de especificações, orçamentos e cronogramas inadequa-
dos e daí por diante. Consequentemente isto aumenta ainda mais os custos e 
prazos das intervenções.  (CSEPCSÉNYI, 2006). Assim, 

[...] as ações de preservação não deveriam prescindir, jamais, da história 
e historiografia, e os profissionais atuantes na preservação, mesmo 
não sendo todos historiadores, deveriam possuir uma “visão histórica” 
e sólida formação no campo – para entender e respeitar aquilo que é 
relevante do ponto de vista histórico-documental, [...] (KÜHL, 2006, p. 
17).

No entanto, a formação teórica específica para o restauro ainda é incipiente no 
Brasil (FARAH, 2011), (NAHAS, 2015). Embora, Nascimento (2016) destaque, o pa-
pel dos técnicos do IPHAN em décadas anteriores, no sentido de ser o “intelecto” 
de práticas no âmbito do ensino em nosso país. 

Por sua vez, as interferências correlatas ao interveniente empreendedor, públi-
co ou privado, giram principalmente em torno da questão da gestão sistêmica 
de um empreendimento excepcional, que é a preservação contemporânea. Estas 
interferências ocorrem quando o referencial teórico e técnico, acaba por ser siste-
maticamente subestimado. O próprio projeto de restauro é desvalorizado sen-
do entendido como uma ação burocrática. Contratado à parte somente para o 
cumprimento da elaboração de produtos exigidos pelos órgãos de preservação 
e, portanto, descontextualizado de sua função. A intervenção é então guiada por 
juízos antiéticos, tendenciosos, direcionados a atender aos interesses que não vis-
am como premissa primária, à preservação do patrimônio e seus significados. 

Durant (2013) destaca que a gestão do âmbito da política cultural nacional, tem 
sido mercadológica, uma estratégia de “marketing” cultural marcada pela frag-
mentação, descontinuidade dos projetos e desarticulação entre os níveis de gov-

erno e áreas afins à cultura. Portanto, uma gestão que não estratégica. E este 
perfil de gestão, se reflete também nas ações de preservação de menor escala.  

Ainda no contexto da gestão estratégica do empreendimento intervenção, cabe 
destacar que não é coerente minimizar a ação dos agentes dos órgãos de preser-
vação patrimônio, pois eles têm um papel especial neste processo produtivo. Con-
tudo, neste caso esbarra-se com a indisponibilidade e mesmo com a incapacidade 
do pessoal técnico, devida à condição de sucateamento do principal órgão de 
proteção que é o federal. 

O estudo de caso
A análise do conjunto de projeto e da obra de intervenção de 2011, associada à 
análise do Diagnóstico produzido em 2016, possibilita observar a coerência das 
ações em relação às condutas teóricas e analisar se as técnicas foram eficientes; 
além de caracterizar um exemplo da prática da intervenção em nossa realidade. 
Outrossim, tendo em vista que ambas as ações de projeto foram desenvolvidos 
pela mesma empresa, empregando os mesmos padrões, isto favorece a análise 
das patologias que ocorreram posteriormente. Por outro lado, a limitação da 
análise é seu caráter subjetivo. Visando minimizar esta condição são estabeleci-
dos critérios, que são correlatos às interferências recorrentes em intervenções no 
patrimônio de nossa realidade.

Os critérios técnico-teóricos disciplinares para análise da intervenção são os 
princípios estabelecidos nos postulados de Cesare Brandi (2004) e na Carta de 
Veneza (1964), essenciais às intervenções no patrimônio e consolidados no Brasil. 
E ainda a observação da qualidade de produtos essências do projeto, que im-
pactam fortemente na intervenção de preservação do patrimônio cultural. Es-
tes são sintetizados nos seguintes tópicos de atenção: autenticidade ou respeito 
matéria original, intervenção mínima e pouco intrusiva, diferenciação, reversibili-
dade, repetibilidade ou metodologia científica, conhecimento do objeto (Pesquisa 
Histórica e Diagnóstico), compatibilidade dos materiais, durabilidade eficácia dos 
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tratamentos e manutenção futura (Especificações Técnicas/Cadernos de Encar-
gos) e uso compatível ao patrimônio,

Os critérios de gestão do empreendimento são: 

A compreensão multidisciplinar e sistêmica da intervenção no patrimônio, já apre-
goada nas cartas de restauração. Ou seja, “[...] uma visão global do empreendi-
mento, de maneira a integrar as atividades da intervenção que tendem à fragmen-
tação, devido às diversas interferências, algumas vezes até confrontantes, deste 
tipo de iniciativa.” A efetiva participação do representante do órgão de proteção. 
Este deve contribuir com conhecimentos específicos, orientando decisões e ações, 
“[...] sendo mais um agente imbuído das necessidades da obra de arte, da socie-
dade e da viabilidade do empreendimento, do que exercendo a ação cerceadora 
de fiscalizador.” E ainda, a sensibilização e a apropriação do valor do bem, como 
condições inerentes a todos os participantes envolvidos com a preservação do 
patrimônio. (CSEPCSÉNYI, 2006, p. 145-146). 

As ações
O empreendimento de intervenção no Moinho Fluminense em 2011 foi premido 
pela redução de custos dos serviços. Haja vista a, já citada, intenção de venda 
do complexo pelo proprietário. Trabalhando muito em função desta condição, o 
conjunto projetual de restauro, composto pelos produtos definidos pelo Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural (IPHAN), estabeleceu ações para inter-
venção resumidas como: 

• Remoção de elementos espúrios (instalações prediais, equipamentos, acrésci-
mos provisórios e outros) de modo a resgatar a volumetria de algumas edifi-
cações.

• Restauro das argamassas, com a remoção de revestimentos espúrios aplica-
dos pontualmente sobre as argamassas remanescentes, e o refazimento dos 
trechos perdidos ou acentuadamente degradados. 

• Restauro de frisos e ornatos, inclusive com a reprodução dos elementos per-
didos. 

• Resgate de vãos, com a abertura dos vãos fechados e reprodução das es-
quadrias que fossem de padrão simples e menos numeroso; e marcação em 
baixo relevo dos vãos que não poderiam ser reabertos em função do uso, ou 
que demandariam a reprodução de esquadrias de padrão mais complexo ou 
mais numeroso.

• Recomposição de esquadrias modificadas. 

• Requalificação de topos de cimalhas e cornijas e manutenção de lajes planas 
de cobertura. 

• Requalificação da fachada descaracterizada, mantendo a volumetria e difer-
enciando a intervenção como uma ação contemporânea.

Análise 
Quanto ao campo disciplinar teórico-técnico, a intervenção de modo geral foi co-
erente com autenticidade da matéria original e a intervenção mínima e pouco 
intrusiva. As diferentes intervenções e acréscimos que as edificações sofreram ao 
longo do tempo foram preservadas.  No entanto, a intervenção mínima pode ser 
questionada, quanto à requalificação da fachada descaracterizada. O argumento 
contrário a tal discussão, é que a intervenção manteve a volumetria da fachada, 
assim como as linhas que marcavam sua arquitetura. Ademais, a diferenciação ou 
distinguibilidade foi evidenciada. A intervenção criou uma nova imagem marcante 
para este segmento do conjunto mas, principalmente, não limitou a importância 
das demais edificações, pois foi feita uma transição entre os materiais e o diálogo 
com a cor do edifício contíguo. 

A repetibilidade ou metodologia científica foi respeitada. Por outro lado, a re-
versibilidade pode ser questionada por um observador mais atento, no caso das 



6658 6659

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

aberturas de ventilação e iluminação zenital instaladas nas coberturas dos pas-
sadiços; pois se perde parte da matéria original do bem. Contudo, estas aberturas 
de pequeno porte, não impactam visualmente no bem, haja vista que não podem 
ser observadas pelo observador no nível da rua. E, mesmo para observadores nas 
edificações contíguas, elas são discretas. 

Quanto ao conhecimento do objeto, os produtos de projeto foram desenvolvi-
dos a contento e atenderam a suas funções. Neste contexto, a compatibilidade 
dos materiais, a durabilidade e eficácia dos tratamentos podem ser discutidas, de 
acordo com observação das especificações técnicas/cadernos de encargo e diári-
os de obras. Sobretudo, ao se confrontar as patologias e suas origens, por meio 
dos Diagnósticos de 2011 e 2016. O que se constata a partir daí, é a prevalência 
de patologias reincidentes em detrimento às sanadas e às novas ocorrências. As 
patologias reincidentes são relacionadas principalmente à presença de umidade, 
cuja origem é o colapso dos sistemas de drenagem, carentes de manutenção e/ou 
possivelmente subdimensionados, inclusive com danos severos observados em 
elementos estruturais no interior de uma das edificações. Outra causa para as pa-
tologias reincidentes é a ação do Porto Maravilha, que promoveu obras de grande 
porte de infraestrutura e requalificação urbana, implicando em acentuados danos 
ao embasamento das edificações, entre outros. Uma terceira causa, mais pontual 
e possivelmente agravada pelas duas anteriores, seria a inadequação técnica de 
intervenções. Estas são correlatas às ações preventivas mais incisivas para evitar 
degradação pela umidade nos peitoris dos vãos, e quanto às composições e traços 
inadequados de argamassa e tipo de acabamento. Nestes casos em particular, é 
necessário destacar que, em alguns casos, tais soluções foram adotadas com ob-
jetivo de se reduzir custos da intervenção e facilitar a manutenção. 

Quanto à gestão do empreendimento, a sensibilização e a apropriação do valor 
do bem, por vezes, não parece ter sido uma preocupação determinante para a 
intervenção de 2011, haja vista que a ação teve cortes significativos motivados 
pelos custos. Todavia, se sabe que o empreendimento era viabilizado por renún-
cia fiscal, portanto, a soma para ação já era bem definida. De fato, a flagrante 

desvalorização do patrimônio não foi conferida pela intervenção no Moinho, mas 
sim pelas obras de infraestrutura urbana já citadas, que raramente tiveram cuida-
dos com a proteção dos edifícios tombados. Ademais, estas ações já eram, por si 
só, responsáveis por danos naturais decorrentes das movimentações de solo que 
ocorreram no local.

Ainda quanto ao valor do bem, cabe se destacar a questão do novo no patrimônio 
cultural. A fachada requalificada empregou um novo acabamento, não o recor-
rente acréscimo à arquitetura. Entretanto, o novo em questão é uma estratégia 
mercadológica, bem sucedida, e foi enfaticamente empregada como recurso de 
“marketing” cultural à época.

A compreensão multidisciplinar e sistêmica do empreendimento, por sua vez, 
apresenta falhas. A gestão estratégica não pode prescindir de uma visão global. A 
prática recorrente de dissociar etapas de intervenção, visando viabilizar a mesma, 
implicou nos citados danos das fachadas, pelo não efetivo e amplo tratamento 
das coberturas e drenagens. Inclusive implicando em ações corretivas, mesmo 
que pontuais, no interior da edificação. Com efeito, parece deveras incoerente à 
técnica, o tratamento parcial ou mesmo o não tratamento, de estruturas metálicas 
de elementos estruturais no interior da edificação, quando o mesmo é feito exter-
namente. Entende-se que a logística da ação foi muito dificultada, pois o Moinho 
continuava em funcionamento. Contudo, a recorrência das patologias, implica em 
perdas da matéria original do bem e também de dinheiro público.

A representação do órgão de proteção, por sua vez, se fez presente e atuou no 
Moinho em 2011, talvez mais como um agente atento à viabilização da ação. 

Conclusão
O empreendimento de intervenção no patrimônio cultural, frequentemente se 
utiliza da discutível prática do fachadismo. No caso, do patrimônio industrial, este 
costuma se apropriado como uma casca. Mas, o edifício é um todo, interior e exte-
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rior não são coisas desconexas (KÜHL, 2008). De fato, tem-se em conta que a inter-
venção discutida no Moinho Fluminense, teve como escopo as fachadas, todavia, 
mesmo o restauro destas, não poderia ter prescindido de ações mais incisivas 
para as coberturas e ações pontuais no interior de alguns dos edifícios. Isto, para 
que a intervenção fosse considerada eficiente, mesmo que tenha sido respeitosa 
para com o patrimônio.

Ainda no contexto do empreendimento - preservação contemporânea -, se ver-
ifica que o Moinho Fluminense como resultado da intervenção de 2011, não se 
estabelece como objeto de consumo rápido, superficial e visual, característico da 
indústria cultural na pós-modernidade. O novo se destacou a ponto de ser objeto 
de interesse, mas não prevalece sobre a pré-existência dos elementos a serem 
preservados no conjunto.

Porém, pode-se também observar que o Moinho não é o instrumento de discurso 
e prática política local, conforme a compreensão contemporânea do patrimônio 
cultural. É sim, um patrimônio cuja significação é primordialmente tangível (estéti-
ca e técnica). 

Cabe ainda reiterar que o amplo projeto que teve início em 2016, anunciado e di-
vulgado para todo o complexo do antigo Moinho Fluminense, é uma iniciativa de 
grande porte, bem ao gosto da indústria cultural. Sobre a qual se deve observar 
tanto a questão do novo, dos bens integrados e do interior das edificações prote-
gidas, envolvendo então estruturas e equipamentos que são representativos para 
a arquitetura industrial. E ainda, o patrimônio sendo submetido ao uso. Não o uso 
submetido ao patrimônio. Mas este não é caso de estudo deste artigo. 

A intervenção de 2011, por sua vez, foi de maneira geral coerente com o refer-
encial teórico. Quanto à técnica, constatou-se a prevalência de patologias reinci-
dentes em detrimento às sanadas e às novas ocorrências, mesmo que as ações 
corretivas tivessem sido eficientes. A principal causa disto é a dinâmica da prática 
de preservação, que possibilitou a descontinuidade da intervenção, entendendo 
os edifícios unicamente como fachadas, cenários urbanos, consequentemente de-

sconsiderando operações indispensáveis ao restauro que, mais tarde, implicaram 
em prejuízos ao patrimônio. 

É essencial corroborar a importância do patrimônio industrial, não apenas como 
uma casca. Este patrimônio não deve ser negligenciado, nem visto como moeda 
de troca. Concessões ao processo de produção são feitas, mas os custos destas 
concessões podem ser minimizadas, quando há uma visão mais global e sistêmica 
de que o empreendimento de restauração demanda ações especiais. 

As ações inerentes à cadeia de decisão que, por vezes viabilizam a atual prática 
de preservação do patrimônio cultural, mesmo que imbuídas de um desejo de 
salvaguarda do patrimônio, também tem impacto negativo no patrimônio quando 
não apresentam uma visão sistêmica do empreendimento de preservação. Neste 
sentido, é essencial que os agentes envolvidos no processo de intervenção no pat-
rimônio, sejam sensibilizados a este entendimento. E, que a atuação dos órgãos 
de fiscalização do patrimônio seja mais ampla e incisiva, também em se tratando 
do patrimônio industrial, cuja importância é frequentemente negligenciada.
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RESUMO
As discussões sobre patrimônio, há muito, vem sendo redirecionadas, em que novas 
perspectivas são incorporadas que abarcam questões sociais, econômicas e culturais 
para a disciplina, notadamente ao ampliar o conceito de patrimônio e buscar novas 
ações e instrumentos para as políticas de preservação. No Brasil, persiste ainda uma 
ruptura entre o discurso sobre o conceito ampliado e contemporâneo de patrimônio 
cultural e as práticas preservacionistas dos órgãos responsáveis pela salvaguarda 
desses bens, sejam eles materiais ou imateriais, uma vez que o objetivo, em sua 
maioria, está no tombamento dos bens a fim de garantir sua salvaguarda. Dentro 
desse quadro, o presente trabalho busca apresentar a ampliação do conceito de 
patrimônio, bem como modelos e perspectivas de como preservá-lo. Isto posto, o 
inventário urbano, como instrumento de interpretação e diagnóstico, possibilita 
uma articulação com ações do planejamento urbano, sendo discussões presentes 
nas Cartas Internacionais mais atuais que, muitas vezes, estabelecem relações 
e o rebatimento da cultura no ambiente construído e seu papel na formação da 
identidade local, por meio da conservação integrada. Conceitos como estes ampliam 
as possibilidades de salvaguarda do patrimônio cultural edificado e sua inserção 
no tecido urbano, visando, não apenas o “congelamento” do edifício mais sua 
integração e atualização na dinâmica da cidade. Posteriormente, é discutido as 
políticas patrimoniais no Brasil, englobando as primeiras ações por meio da prática 
de objetos na década de 1930 até aquelas mais contemporâneas que enfatizam a 
multidisciplinaridade da cidade. Por fim, é demostrada a competência do Inventário 
Urbano como catalisador das potencialidades das cidades, por meio do seu estudo e 
aplicação na cidade de Hidrolândia-GO, como objeto de análise.

Palavras-chave: Inventário Urbano, paisagem urbana, patrimônio cultural, 
Hidrolândia.
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INTRODUÇÃO
As discussões sobre patrimônio, há muito, vem sendo redirecionadas, em que no-
vas perspectivas são incorporadas que abarcam questões sociais, econômicas e 
culturais para a disciplina, notadamente ao ampliar o conceito de patrimônio e 
buscar novas ações e instrumentos para as políticas de preservação. Apesar dos 
avanços e da ampliação de conceitos, percebe-se a disparidade entre o discurso 
e as práticas uma vez que há um distanciamento entre a teoria e a salvaguarda 
desses bens, sejam eles materiais ou imateriais. Castriota (2007) afirma que esse 
distanciamento teórico-prático, no Brasil, parte da falta de compreensão do con-
ceito ampliado e contemporâneo de patrimônio, bem como dos modelos e per-
spectivas de como preservá-lo. 

Persiste ainda a importância dada ao processo de tombamento como recurso da 
prática de preservação com pouca articulação a outros instrumentos e, especifi-
camente, em se tratando de bens materiais, no âmbito arquitetônico, exalta-se a 
ideia de monumento e menos a articulação urbana.

Isto posto, o inventário urbano, como instrumento de interpretação e diagnóstico, 
possibilita uma articulação com ações do planejamento urbano, sendo discussões 
presentes nas Cartas Internacionais mais atuais que, muitas vezes, estabelecem 
relações e o rebatimento da cultura no ambiente construído e seu papel na for-
mação da identidade local, por meio da conservação integrada. Conceitos como 
estes ampliam as possibilidades de salvaguarda do patrimônio cultural edificado e 
sua inserção no tecido urbano, visando, não apenas o “congelamento” do edifício 
mais sua integração e atualização na dinâmica da cidade. 

Trata-se de uma abordagem do patrimônio cultural edificado como paisagem. Um 
sistema de signos e símbolos interdependentes e passíveis de leitura, em que o 
conjunto sobrepõem o objeto isolado, revelando especificidades das várias cama-
das históricas que constituem o espaço urbano. Desse modo, o inventário urba-
no ultrapassa sua função inicial de catálogo, como ocorre com o tombamento, e 

passa a atuar como diagnóstico, considerando aspectos da urbanidade que, até 
então, eram ignorados pelas ações do planejamento urbano.

Mediante essas questões, o presente artigo buscar compreender a aplicação do 
inventário urbano como instrumento de conservação integrada, a partir das ex-
periências realizadas em São Paulo (1983) e Porto Alegre (1997) e, posteriormente, 
a possibilidade de aplicação na cidade de Hidrolândia, no Estado de Goiás. E as-
sim, entendê-lo como metodologia de interpretação para execução de políticas 
mais conscientes como parte das discussões que ampliam a visão de patrimônio 
no âmbito da cidade.

1.  ESPAÇO E CULTURA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
PAISAGEM 
Sabe-se que a paisagem é o resultado das relações naturais e sociais em um de-
terminado lugar e, assim, produto do meio sob a ação do homem. Paul Claval 
(2007)[1], ao analisar a cidade, percebe que sua paisagem configura um sistema 
sedimentado de símbolos e significados que remontam às condições e temporal-
idades heterogêneas, passíveis de ser apreendidas pelo seu patrimônio cultural 
edificado.

Conceituando patrimônio temos que, para o direito romano, é o conjunto de bens 
de um indivíduo: sua casa, utensílios, armas, escravos, etc. Já Extra Patrimonium 
referia-se a tudo que estava alheio à individualidade como templos, edifícios pú-
blicos e praças[2]. No entanto, ao falarmos de patrimônio histórico e cultural, o seu 
conceito é ampliado com maior abrangência. O conjunto de bens volta-se para as 
cidades e seus elementos, que revelam processos de ocupação e formação de sua 

[1]  CLAVAL, Paul. A geografia cultural. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2007.
[2]  CASTRIOTA, Leonardo Baci, Intervenções sobre o patrimônio urbano: modelos e 
perspectivas. Fórum Patrimônio, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, set./dez. 2007
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paisagem e identidade ao longo do tempo, como a malha viária, a arquitetura, os 
monumentos e as manifestações culturais[3].

Costa (2012)[4], ressalta o vínculo entre o conceito de patrimônio e a ideia de mon-
umento histórico, inicialmente tratado apenas como relato edificado da história, 
com origens no Renascimento. Neste período o conceito de patrimônio estava vin-
culado ao reconhecimento e documentação dos edifícios da Antiguidade Clássica, 
entendidos como “modelos de arte”. Desse modo, o reconhecimento desses ed-
ifícios voltava-se apenas para a contemplação de formas e estilos arquitetônicos 
clássicos e não para a sua preservação.

Essa abordagem do patrimônio se estende até o século XIX, quando a identificação 
desses elementos ultrapassa a materialidade, reconhecendo seus valores para o 
entendimento da evolução humana. Para Alois Riegl (2014), este foi o “século da 
história” 

[...] pois, muito mais do que antes e mesmo depois – por aquilo que 
hoje podemos observar -, encontrou prazer no descobrimento e na 
observação carinhosa do fato real e único, ou seja, do ato humano no 
seu estado de pureza original. (RIEGL, 2014, p. 44)

Desse modo, a ascensão da história da civilização estimulou a formação do “valor 
de história”, em que cada objeto “[...] é testemunho de uma época, de um estágio 
da evolução humana que pertence ao passado”[5]. 

Além das especificidades dos bens materiais, reconhecidos como patrimônio des-
de meados do século XIX, tem-se, mais recentemente, a valorização dos bens ima-

[3]  MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. O campo do patrimônio cultural: uma 
revisão de premissas. In: IPHAN. I Fórum Nacional do Patrimonio Cultural. Brasília: 
IPHAN, 2012. P. 25-39.
[4]  COSTA, Everaldo Batista da. Patrimonio e território urbano em cartas patrimoniais 
do século XX. In.: Finisterra, XLVII, ed. 93, 2012, p. 5-28.
[5]  RIEGL, Alois, op. cit.

teriais, considerados parte da formação da identidade de um determinado povo. 
Desse modo, a constituição do espaço urbano perpassa sua massa edificada e 
se manifesta também nas expressões culturais da sociedade que o habita. Para 
tanto, o conceito de patrimônio se orienta em duas partes: o patrimônio material 
e o imaterial.

Inicialmente, o patrimônio material referia-se às edificações, estátuas e monu-
mentos excepcionais de valor histórico-artístico, em sua grande maioria presentes 
num contexto isolado em relação ao tecido urbano, conformando uma “coleção 
de objetos”[6] a ser preservada. Já o patrimônio imaterial é pensado em um contex-
to mais amplo e engloba manifestações inerentes à cultura, como as celebrações 
locais, modos de cultivo, costumes e tradições.

À medida que considera-se a amplitude do termo e a necessidade de salvaguarda 
das culturas – seja pelos bens materiais ou imateriais, desenvolvem-se políticas 
voltadas para a preservação desses bens. Contudo, autores como Castriota (2007) 
e Costa (2012) apontam o caráter individual dessas políticas, ainda voltadas para o 
edifício isolado e para a coleção de objetos sem a abrangência mais ampliada que 
os conceitos definem. 

As ações de preservação se fortalecem com a publicação da Carta de Atenas 
(1931), que para Nigro (2001) “[...] constitui o primeiro documento significativo 
que destaca a necessidade de salvar monumentos de sua destruição”[7]. 

A Carta, publicada em ocasião do 4º Congresso Internacional de Arquitetura Mod-
erna (CIAM), reforçou a ideia do monumento isolado e estabelece diretrizes re-
stritivas para a sua preservação, ignorando os centros históricos e a dimensão 
urbana. Esse documento foi criado no período entre guerras, e, de cunho naciona-
lista, a carta propunha a preservação daqueles edifícios que retomavam tempos 

[6]  CASTRIOTA, Leonardo Bacci. op. cit. 
[7]  NIGRO, Cintia Rodrigues. Territórios do patrimônio. Tombamentos e participação 
social na cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado, São Paulo: USP, 2001.
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de glória na formação da nação. Pelegrini e Funari (2006 apud COSTA, 2012, p. 13) 
apontam 

A ênfase no patrimônio nacional atinge seu ápice no período que vai de 
1914 a 1945, quando duas guerras mundiais eclodem sob o impulso dos 
nacionalismos. Alguns exemplos [...] mostram como mesmo os vestígios 
mais distantes, no tempo e no espaço, podiam ser lidos como parte da 
construção da nacionalidade. [...] os italianos usavam os vestígios dos 
romanos para construírem uma identidade calcada nesse patrimônio, 
restaurado, glorificado, exaltado como exemplo do domínio do mundo 
pelos romanos e seus herdeiros [...] na Alemanha nazista [...] usavam-
se vestígios dos germanos, considerados antepassados dos alemães, 
encontrados em territórios de outros países, como a Polônia, para 
justificar reivindicações territoriais e invasões militares. (PELEGRINI; 
FUNARI, 2006, p. 21-22 apud COSTA, 2012, p. 13)

O aspecto monumentalista perde força mediante às críticas ao Movimento Moder-
no no pós-guerra além das reconstruções provenientes desse período que, muitas 
vezes, foram consideradas distantes do conceito de autenticidade de Riegl. Frente 
à valorização de cada cultura e suas especificidade desse período, tem-se a publi-
cação da Carta de Veneza, em 1964. Atuando como divisor de águas, a carta sepa-
ra o caráter monumental do patrimônio e insere na disciplina uma interpretação 
mais ampla, abarcando os centros históricos e até mesmo cidades inteiras. Bus-
ca-se a compreensão do bem em sua dimensão urbana, conformando conjuntos 
e não apenas como monumento.

Cabe mencionar, ainda, que a partir da inserção da dimensão urbana nas dis-
cussões sobre o patrimônio e a possibilidade de ser adaptada às realidades at-
uais, ao longo dos anos 1970-80, estimularam as ações de de mercantilização do 
patrimônio, unindo às políticas de preservação à estímulos econômicos voltados 
para o turismo. Com isso, a fim de requalificar centros urbanos, novos modelos e 
perspectivas permeiam as políticas de patrimônio que, para além das práticas de 

preservação imobilistas e congeladoras anteriores, buscam a refuncionalização[8] 
desses conjuntos Este modelo foi altamente utilizado nos Estados Unidos duran-
te os anos 1960, com o nome de conservação urbana e, a partir dos anos 1980, 
preservação urbana na Europa, sob a égide da Declaração de Amsterdã (1975)..

Este documento, sob o viés de se integrar os vários aspectos da urbanidade nas 
práticas patrimoniais, definiu o conceito de conservação integrada, pautada nas 
relações entre o patrimônio edificado e o desenvolvimento social. Desse modo, 
o documento previa o envolvimento da população nos modelos de intervenção, 
garantido a permanência de aspectos da cultura local e mitigando a evasão popu-
lacional dos centros históricos estabelecendo a democratização[9] do patrimônio.

A postura da democratização, traz à tona os vínculos entre o patrimônio edificado 
e o território, reafirmando o seu papel na produção o espaço através da premissa 
de que a cultura possui bases em vetores materiais[10]. Dessa forma, os valores 
materiais e imateriais são interdependentes, que nas palavras de Meneses (2012, 
p. 31): “[...] pois se todo patrimônio material tem uma dimensão imaterial de sig-
nificado e valor, por sua vez todo patrimônio imaterial tem uma dimensão materi-
al que lhe permite realizar-se.” 

No entanto, cabe ressaltar que, muitas intervenções urbanas, associadas aos in-
vestimentos privados, voltam-se muito mais à implantação de equipamentos cul-
turais de caráter midiático do que o fortalecimento da cultura local, contribuindo 
para a gentrificação e modificações da paisagem de determinados conjuntos ur-
banos. 

[8]  COSTA, Everaldo Batista da. op. cit.
[9]  CASTRIOTA, Leonardo Baci. op. cit.
[10]  MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. O campo do patrimônio cultural: uma 
revisão de premissas. In: IPHAN. I Fórum Nacional do Patrimonio Cultural. Brasília: 
IPHAN, 2012. P. 25-39.
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Por outro lado, nos últimos anos, o conceito de paisagem cultural tem fortale-
cido ações de valorização das culturas locais, promovendo o debate acerca das 
relações entre o indivíduo e espaço edificado. 

Kanashiro e Yamaki (2001)[11] relatam sobre patrimônio e paisagem cultural em 
que são incorporados “[...] valores de percepção, de relação entre indivíduo e 
meio, entre cultura e tradições.” (KANASHIRO e Yamaki, 2001). Kanashiro (2006), 
complementa ainda o papel da paisagem cultural como marca e matriz[12] - como 
marca atua como registro edificado de uma sociedade e matriz porque partici-
pa das relações de significado entre a cultura e espaço – apresentando valores 
materiais e imateriais. Pressupõem-se, portanto, que a incorporação de aspectos 
urbanos no tratamento do patrimônio ampliaram sua visão no âmbito da cidade e 
passou a considerar valores e percepções inerentes à cultura.

 Contudo, as práticas atuais em relação ao patrimônio cultural, em especial no 
Brasil, destoam do discurso presente nas Cartas Internacionais, bem como na 
discussão apresentada neste trabalho atuando como ruptura entre a teoria e a 
prática. Isso porque deve-se compreender a paisagem cultural como patrimônio 
e, com isso, a necessidade em rever as práticas do Instituto do Patrimônio Históri-
co, Artístico Nacional (IPHAN), quanto à conservação integrada nas fichas de in-
ventário, superando o destaque, muitas vezes, dado aos edifícios isoladamente.

Neste ponto, parece-nos essencial o questionamento da relação entre as cartas 
patrimoniais e a postura do IPHAN, seja na incorporação da discussão contem-
porânea nas práticas patrimoniais, seja na retomada da coleção de objetos[13] den-
tro de uma perspectiva maior de mercantilização dos centros urbanos.

[11]  KANASHIRO, Milena e YAMAKI, Humberto. Sobre Paisagens. In: Anais da 9º 
Reunião Anual SBPN, vol.5 nº1, p.246-247, 2001
[12]  KANASHIRO, Milena. Paisagens étnicas em Curitiba: Um olhar histórico-espacial 
em busca de entropias. Tese (doutorado) Curitiba: UFPR, 2006.
[13]  CASTRIOTA, Leonardo Baci. op. cit.

Essa reflexão é importante uma vez que há uma restrição quanto aos bens ma-
teriais e imateriais listados como patrimônio, uma vez que nem sempre são tidos 
como excepcionalidades, principalmente cidades históricas do período colonial 
que não se destacam nas rotas turísticas ou que não revelam edifícios excepcio-
nais. Com isso, outras ações devem ser  repensadas a fim de orientar a salvaguar-
da dessas paisagens culturais e seu reconhecimento como patrimônio cultural 
edificado.

2.  POLÍTICAS PATRIMONIAIS NO BRASIL: RUPTURAS 
ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 
No Brasil, o interesse pelo patrimônio teve início junto às primeiras manifestações 
do Movimento Moderno, na década de 1920. Com o movimento antropofágico, de 
caráter nacionalista, a identificação de elementos que elencavam características 
que unissem o povo era fundamental para a formação de uma identidade nacion-
al. Assim, em 1930 foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) que 

[...] norteou sua política pelas noções de “tradição” e de “civilização”, 
dando especial ênfase à relação com o passado [...] majoritariamente 
sobre a arte e a arquitetura barrocas concentradas em Minas Gerais, 
principalmente nos monumentos religiosos católicos.” (IPHAN; MINC; 
CURY, 1995, p. 12)

Todas as ações do órgão tiveram respaldo no marco legal do tombamento, instru-
mento político voltado para a preservação efetiva de bens excepcionais, retoman-
do a prática da “coleção de objetos”[14]

Dentro desse quadro, a cidade de Ouro Preto foi alvo das políticas de preservação 
logo após a criação do SPHAN, que entendeu a cidade como “obra de arte e relato 

[14]  CASTRIOTA, Leonardo Baci, op. cit.
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de uma identidade nacional genuína”[15], devendo ser preservada. Desse modo, in-
stitui-se no Brasil a prática de manutenção dos monumentos históricos abordados 
a partir de seu valor estético, ignorando sua trajetória na formação do conjunto 
urbano. Ademais, buscou-se a valorização dos bens de caráter excepcional, visan-
do, seu tombamento como medida de preservação. 

Em Ouro Preto, as implicações desse modelo datam dos anos 1950, com o desen-
volvimento econômico causado pelo início da exploração de alumínio e o grande 
crescimento populacional. Afim de abarcar essa nova população surgem novos 
assentamentos ao redor do centro, contudo, não foram suficientes e a ocupação 
da região central foi acelerada. Nesse processo, são ocupados os lotes vazios e 
os fundos de quadra alterando por completo as relações de cheios e vazios do 
conjunto[16].

Visando solucionar estes problemas surgem, a partir da segunda metade da déca-
da de 1960, planos urbanísticos voltados para os centros históricos, experiências 
vinculadas à sua preservação, frente à dinâmica de destruição desse período. O 
primeiro, em 1968-70, liderado pelo arquiteto Viana de Lima, buscava definir a ci-
dade em zonas de preservação e expansão, dividindo o “[...] novo e o velho, como 
grande diretriz do plano e a visão que tinha da cidade histórica como objeto ide-
alizado, diante do tão rico potencial histórico e artístico no país.” (MOTTA, 1987, 
p. 118). Vale ressaltar ainda, o caráter restituidor do plano que propunha para 
entorno dos edifícios tombados:

[...] a retirada de frontões e platibandas e até a demolição de edificações 
que considerava, à maneira do Patrimônio (SPHAN), de arquitetura 
“sem qualidade” [Figuras 1 e 2], e defendia o preenchimento de áreas 
vagas como forma de obter “um melhor enquadramento na composição 
urbana”. (LIMA, 1972 apud MOTTA, 1987, p. 118)

[15]  IDEM, p. 16
[16]  MOTTA, Lia. O SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios. In: 
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília, 1987.

O segundo plano de 1975, denominado “Plano de Conservação, Valorização e 
Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana”, da Fundação João Pinheiro, tinha em 
seu discurso a preservação do patrimônio cultural. Contudo, como o plano anteri-
or, este possuía bases na dimensão “fachadista”[17] da preservação do patrimônio 
e, mais uma vez, distanciou o desenvolvimento socioeconômico da conservação 
do centro histórico de Ouro Preto. Era objetivo do plano 

[...] distinguir com clareza as áreas de preservação e de 
desenvolvimento, situando esta última fora do raio de visão do conjunto 
antigo. [...] sendo mais radical que o de Viana de Lima, pois “qualquer 
nova edificação não [era] desejável”. Evitava desta forma o esforço de 
buscar soluções para as novas ocupações. (MOTTA, 1987, p. 118)

Figura 1: Antigo Liceu de Artes e Ofícios de Ouro Preto. À Esquerda, aparência antiga e fachada 

atual Fonte: http://culturadigital.br

Nenhum dos dois planos foram executados, conforme Motta (1987) elenca a de-
sarticulação entre os órgãos responsáveis e os poderes municipais, estaduais e 
federais, que possuíam diferentes visões em relação às ações propostas, em am-
bos os planos. Percebe-se então que, apesar dos órgãos responsáveis terem ad-
otado as discussões internacionais sobre o patrimônio, as suas ações ainda estão 

[17]  MOTTA, Lia. op. cit.
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arraigadas à ideia de “monumento histórico” isolado e às práticas de preservação 
imobilistas, apresentando uma ruptura entre a teoria e a prática.

Interessante notar que em ambos os casos, as esferas de planejamento urbano 
e de preservação do patrimônio apresentam-se em polos diferentes, não partici-
pando de fato em uma única ação efetiva, assim, contradizendo as Cartas Patrimo-
niais, já em voga quando foram elaborados os planos para Ouro Preto. 

Choay (2002) e Castriota (1999) concordam que as dificuldades enfrentadas pelos 
órgãos responsáveis pelo patrimônio, derivam da falta de entendimento do con-
ceito contemporâneo de patrimônio cultural, e, consequentemente de paisagem 
cultural, entendida como uma teia composta por elementos materiais e imateri-
ais[18] e a indefinição das formas de intervir sobre esses bens. Perpetua-se assim, 
um modelo de intervenção que compreende a cidade como obra de arte e ignora 
“[...] relações que o bens naturais e culturais apresentam entre si”[19], corroboran-
do para um planejamento urbano relativista e homogeneizador.

A partir desse enunciado e das falhas apontadas nas ações preservacionistas, é 
possível reafirmar a ideia de legibilidade da cidade, inicialmente exposta por Kevin 
Lynch (data), que entende o espaço urbano como um texto, visto a leitura de seus 
elementos interdependentes os quais permitem a sua compreensão mediante o 
reconhecimento e significação. A seletividade presente nas ações do SPHAN em 
Ouro Preto ou aquelas realizadas em outros centros urbanos que enfatizam a pre-
sença do “monumento histórico” em detrimento do conjunto, deixam por incom-
pleto a sua compreensão, pois não foram expostos todos os elementos necessári-
os para a sua leitura ou entendimento.

Desse modo, parece-nos promissora a utilização do inventário como um tipo de 
diagnóstico interdisciplinar[20], superando suas competências iniciais, fornecendo 

[18]  KANASHIRO, Milena. op. cit.

[19] 

[20]  CASTRIOTA, Leonardo. op. cit.

bases de dados, metodologias e analises consolidadas que ajudem a identificar 
o que se preservar e como fazê-lo. Castriota (2007) defende o uso do inventário 
como instrumento de conservação integrada, a partir da união entre o reconhe-
cimento do patrimônio edificado e a elaboração de planos integrados ao desen-
volvimento urbano tendo em vista a análise da identidade e das particularidades 
locais.

3.  INVENTÁRIO URBANO COMO INSTRUMENTO DE 
CONSERVAÇÃO INTEGRADA
O inventário urbano, como instrumento de reconhecimento de conjuntos históri-
cos vem sendo utilizado desde a década de 1930, no Brasil. Voltado para o ma-
peamento dos monumentos históricos e aspectos físicos da paisagem de interes-
se histórico-artístico, se tornou um grande aliado junto às políticas patrimoniais. 
Contudo, Castriota (2007) aponta seu uso apenas como “prática acessória” ante-
cedendo o marco legal do tombamento. 

Após a criação SPHAN em 1937, a utilização do inventário promoveu a docu-
mentação das principais obras arquitetônicas no território nacional e de todo o 
acervo dos museus federais[21]. Motta (1987) reconhece esse trabalho de grande 
valia para o conhecimento público, que além de evidenciar a existência de um 
patrimônio nacional evitava a sua lapidação. No entanto, essa abordagem seguia 
os parâmetros da “coleção de objetos”, pautando-se nos critérios de unicidade e 
excepcionalidade. Desse modo, o inventário por meio de uma visão orientada, 
documentava objetos isolados na cidade prevendo a sua preservação por meio 
do tombamento.

Essa abordagem permaneceu até as décadas de 1960 e 1970, a partir das Cartas 
Patrimoniais de Veneza (1964) e de Amsterdã (1975) que apontam, segundo Choay 
(2002), uma ampliação tipológica, cronológica e geográfica abarcando conjuntos 

[21]  CASTRIOTA, Leonardo, op.cit.
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urbanos e cidades inteiras, bem como estilos e manifestações populares, antes ig-
noradas. No Brasil, essas ampliações são compreendidas pelo SPHAN, entretanto 
o uso do inventário como simples mapeamento de monumentos históricos, por 
meio das fichas inventariais, permanecendo ainda como instrumento central das 
políticas de preservação.

Cabe mencionar, no entanto, que mesmo as práticas que adotam o monumen-
to isolado são, por si só, relativistas. As fichas de inventário de bens (Figura 3) 
levantam apenas questões estéticas referentes às fachadas, não havendo uma 
preocupação com o interior do edifício, os modos de ocupação ou entorno imedi-
ato, distanciando mais ainda o patrimônio edificado da cidade e, por consequente, 
dificultando sua conservação.

Figura 2: Ficha de Inventário e Cadastro de Bens do IPHAN
FONTE: IPHAN, 2017



6680 6681

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Essa ruptura entre a teoria e a prática, já discutida anteriormente, estimulou ten-
tativas de redirecionar o enfoque dessas políticas, do monumento histórico para o 
conjunto urbano, incorporando nestas o conceito ampliado e contemporâneo de 
patrimônio cultural. 

Pode-se citar como exemplos de outras posturas, distintas daquelas desenvolvidas 
pelo IPHAN, as ações estaduais desenvolveram inventários urbanos vinculados ao 
planejamento urbano. Por exemplo, citam-se os inventários urbanos desenvolvi-
dos em São Paulo e Porto Alegre, das décadas de 1980 e 1990 que entenderam a 
cultura como um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento das cidades.

Criado pela Secretaria Municipal de Cultura em 1983, o Inventário Geral do Pat-
rimônio Ambiental e Cultural Urbano de São Paulo (IGEPAC-SP), apresentava uma 
metodologia diretamente voltada para o espaço urbano, em que 

[...] em vez de apenas listar-se os bens, partia-se de uma compreensão 
de unidades culturais mais amplas, áreas da cidade, que eram 
analisadas. [Anunciando] objetos de inventariação não apenas os bens 
ambientais e culturais urbanos consagrados como “monumentais”, mas 
também modos de organização do espaço urbano e suas várias etapas 
e formas de evolução. (CASTRIOTA, 2007, p. 75)

Assim, o IGEPAC-SP insere, no campo das políticas de preservação, novas di-
mensões a serem consideradas, identificando o rebatimento da cultura na pro-
dução do espaço e, principalmente, na consolidação de identidades distintas pre-
sentes no mesmo tecido urbano. Desse modo, a série de diagnósticos realizados 
pelo inventário urbano possibilitou ações mais apropriadas às áreas estudadas, 
abarcando elementos e critérios para o planejamento urbano no âmbito de inter-
venções em áreas históricas. Cabe mencionar, no entanto, que apesar da ampli-
ação considerável do IGEPAC-SP, em relação às políticas patrimoniais anteriores, 
o inventário ainda desconsiderou aspectos da estrutura ativa urbana[22], dimensão 

[22]  CECI. Plano de Gestão da conservação urbana: conceitos e métodos. Olinda: 
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, 2012.

menos palpável da cultura como festas, feiras e celebrações, impossibilitando um 
diagnóstico sociocultural mais objetivo.

Paralelo ao IGEPAC-SP, é desenvolvido, no Rio Grande do Sul, o Inventário do Pat-
rimônio Urbano e Cultural de Porto Alegre (IPUC-POA), que apresenta avanços em 
relação às ações paulistas. O IPUC-POA elencou valores referentes aos bens e aos 
modos de preservação, estendendo a discussão para além dos valores histórico 
e artístico. Assim, incorporou-se, de fato, as discussões das Cartas Patrimoniais 
nas políticas realizadas no centro de Porto Alegre e nas imediações, levando em 
consideração os processos culturais que transformaram a paisagem urbana ao 
longo dos anos.

Como o IGEPAC-SP, o IPUC-POA analisa a cidade a partir de zonas, no entanto, a 
experiência gaúcha tenta identificar vínculos entre as áreas, conformando à sério 
o sentido de tecido urbano. A ação buscou inventariar, inicialmente, o centro de 
Porto Alegre se estendendo mais tarde para os bairros limítrofes, ainda na zona 
central. Como exemplo, tem-se o Inventário do 4º Distrito, iniciado em 1997, a 
região apresenta fortes laços entre sua ocupação e a do centro de Porto Alegre 
(inserir imagem). Segawa (1998) aponta as fortes relações com a chegada de imi-
grantes no final do século XIX e a produção do espaço, caracterizado por uma “[...] 
arquitetura singela, precária, efêmera”[23].

Nota-se que as experiências de inventário em São Paulo e Porto Alegre perpassam 
sua função primeira de catálogo e atinge uma macro escala, incorporando aspec-
tos culturais a paisagem e analisados por meio de um diagnóstico minucioso da ci-
dade. Essa postura permite ações mais conscientes em relação ao patrimônio cul-
tural edificado a aos moradores locais, reforçando os vínculos entre a população 
e sua identidade cultural. Pode-se dizer que são elencadas diversas informações 
que possibilitam realizar um diagnóstico e, consequentemente, estabelecer dire-
trizes de intervenção urbana. 

[23]  SEGAWA, Hugo. Sobre o inventário arquitetônico do 4º Distrito de Porto Alegre. 
Porto Alegre, 1998 (Relatório técnico)
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O uso do inventário urbano como instrumento de planejamento urbano, por meio 
do reconhecimento de aspectos presentes na paisagem cultural, introduzindo as-
pectos culturais para intervenções que visam a salvaguarda de conjuntos históri-
cos. Assim, é necessário uma revisão das fichas de inventário a fim de se incluir 
efetivamente aspectos da estrutura ativa como os lugares culturais, celebrações e 
manifestações locais, bem como a dimensão urbana. 

Como parte dessa revisão e, estendendo as discussões presentes nas experiências 
paulista e gaúcha e também aquelas realizadas nos tópicos anteriores, propõem-
se a aplicação do inventário na cidade de Hidrolândia, no estado de Goiás. Buscan-
do, assim, analisar as possibilidades de aplicação e definição de parâmetros para a 
elaboração de um Plano de Conservação Integrada para a cidade.

4.  INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO URBANO E PAISAGEM 
CULTURAL DE HIDROLÂNDIA
O enquadramento histórico é imprescindível para a aplicação do inventário, o qual 
permite identificar os modos de ocupação e produção espacial específicas da ci-
dade de Hidrolândia e, posteriormente, permitir a definição de zonas de interesse 
para ações diretas de conservação.

A cidade de Hidrolândia inicialmente definiu-se como pouso durante a segunda 
metade do século XVIII para os fugitivos da Inconfidência Mineira, chamados de 
geralistas[24]. A abundância de água e a proximidade com a estrada que ligava São 
Paulo e Minas Gerais à capital do estado, Cidade de Goiás, facilitou sua formação. 
Essa facilidade de acesso, e também de possíveis fugas, tornou o povoado pon-
to de passagem para tropeiros e boiadeiros, que durante sua estadia realizavam 
casamentos, batizados e celebrações religiosas, estimulando a construção da 
capela de Santo Antônio. 

[24] 

O povoado cresceu gradativamente ao redor da capela, e em 1895 tornou-se dis-
trito de Pouso Alto, atualmente Piracanjuba, com o nome de Santo Antônio das 
Grimpas. Anos mais tarde, com a revolução de 1930, o Distrito de Santo Antônio 
das Grimpas é emancipado e passa a se chamar Hidrolândia. O nome da cidade 
veio através do Dr. Mário D’ Alencastro Caiado, ex-juiz de Pouso Alto, como grande 
conhecedor da região denominou o antigo povoado como “lugar de água”, devido 
a abundancia e qualidade de suas águas (figura 4).

Figura 4: Evolução Urbana de Hidrolândia, Goiás

Fonte: Vieira, 2017. 
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Com a construção de Goiânia em 1933, Hidrolândia voltou à situação de distrito 
com a antiga denominação de Grimpas. Neste período, devido ao grande fluxo de 
pessoas em direção a Goiânia, percebe-se um grande desenvolvimento no distri-
to. Houve a construção de novas casas comerciais, indústrias, construção da usina 
hidrelétrica às margens do Ribeirão Grimpas e novos edifícios inspirados naqueles 
construídos na nova capital, ao estilo Art Déco. Os ares do progresso na década 
de 1940 estimularam os habitantes a pleitear novamente à volta da condição de 
município autônomo. Assim, no dia 5 de novembro de 1948 criou-se o município 
de Hidrolândia. 

A proximidade com Goiânia contribuiu para que ocorresse em Hidrolândia pro-
cessos semelhantes ocorridos na capital. A partir dos anos 1960, com a criação de 
Brasília, a chegada da ferrovia e a construção da BR-153, Hidrolândia passou a ter 
uma maior participação territorial no estado de Goiás. Neste momento, é possível 
perceber uma maior expansão territorial, reflexo do crescimento extensivo ocorri-
do na capital, como aponta Ribeiro (2004), durante esta mesma década.

Brito (2015) aponta o processo de expansão de Goiânia como o percursor do 
processo de urbanização das cidades limítrofes, caracterizando o processo de 
metropolização. A aprovação da Lei nº 4.526 de 31 de dezembro de 1971, que 
exigia a instalação de infraestrutura básica nos novos parcelamentos na capital, 
estimulou o loteamento de áreas nas cidades vizinhas, devido ao baixo valor da 
terra e a possibilidade do pagamento em prestações. Em Hidrolândia, a abertura 
de novos loteamentos na década de 1970 e a chegada de um novo contingente 
populacional consolidou os fluxos entre as duas cidades e uma nova demanda por 
infraestrutura, transporte coletivo e serviços.

O processo de metropolização da cidade de Goiânia se efetivou em 1999 com a 
criação da Região Metropolitana de Goiânia (RMG), composta por 20 municípios 
- Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela vista de Goiânia, Bon-
finópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, 
Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, 

Senador Canedo, Terezópolis de Goiás, Trindade - e preconiza o planejamento 
urbano integrado da região com a capital. Desse modo, é possível perceber, no 
Município de Hidrolândia, a abertura de 24 novos loteamentos estimulados pelos 
novos vetores de desenvolvimento propostos pela RMG.

Neste ponto é possível identificar, em Hidrolândia, rupturas e continuidades na 
paisagem que possibilitam seu zoneamento para a aplicação do inventário urba-
no. Verifica-se que a cidade pode ser caracterizada por diferentes tecidos urbanos, 
que demarcam as camadas históricas que constituem a paisagem da cidade. Entre 
os períodos identificados, tem-se: o núcleo pioneiro de Hidrolândia que surgiu 
como passagem e estadia temporária, em que é possível identificar a presença 
de um casario remanescente dos séculos XVIII e XIX, inseridos na linguagem ar-
quitetônica do colonial tardio e, também, daqueles produzidos em meados da 
década de 1940 que remetem a experiência goiana do Art Déco. 

A concentração desses edifícios na região central delimita um perímetro de inter-
esse para as ações da conservação integrada, em que se destacam não apenas 
os edifícios excepcionais, mas sua inserção na paisagem urbana considerando o 
conjunto arquitetônico e suas especificidades. 

A ocupação territorial no centro de Hidrolândia é característica das cidades colo-
niais: lotes estreitos e edificações concentradas na testada dos lotes, garantindo 
grande espaços verdes nos fundos de quadra. As alturas não ultrapassam dois 
pavimentos, garantindo uma certa monumentalidade para alguns edifícios como 
a Paróquia de Santo Antônio e o Colégio Augusta Machado, que atuam como mar-
cos na paisagem.

Apesar da grande expansão horizontal ocorrida nos últimos anos, um forte apelo 
comercial na área central, principalmente nas Avenidas Goiânia e Dirceu de Men-
donça, principais eixos econômicos da cidade. Esse fator, contribuiu pela valori-
zação fundiária, levando à demolição do casario para a construções de tipologias 
habitacionais geminadas, além de modificar a dinâmica de cheios e vazios carac-
terístico da ocupação irregular inicial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A somatória de todos esses aspectos gera um vetor de interesse e, ao longo deste, 
áreas de intervenção para a conservação integrada do patrimônio cultural edifi-
cado. Essa abordagem considera a cidade como um sistema de símbolos interde-
pendentes que são entendidos, apenas, dentro do seu conjunto. A aplicação do In-
ventário Urbano como metodologia para a Conservação Integrada em Hidrolândia 
possibilita a sua compreensão além do espaço físico, atingindo os usuários, seu 
cotidiano, bem como saberes e fazeres intrínsecos à identidade do lugar. 

Desse modo, o inventário do patrimônio urbano e cultural, como diagnóstico, re-
afirma vínculos entre patrimônio edificado e a cidade, não podendo, assim, ser 
analisado isoladamente dentro de uma perspectiva de conservação. A partir isso, 
propõem-se uma revisão e ampliação das fichas inventariais, de modo que estas 
permitam o diagnóstico multidisciplinar necessário para as ações de conservação 
integrada e assim reconhecer e aproximar as variadas potencialidades presentes 
na urbe e uma única ação efetiva.
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RESUMO
Na década de 70 o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA) desenvolveu 
para Mato Grosso um projeto com o objetivo de implantar um centro de pesquisas 
que realizaria estudos sobre a região amazônica matogrossense, visando orientar 
o desenvolvimento social e econômico do estado, sem causar grandes impactos 
ambientais. O lema era conhecer a região para então ocupá-la. O projeto científico 
contou com a participação de cientistas brasileiros e estrangeiros, além do Ministério 
do Planejamento e Interior, a Força Aérea Brasileira (FAB), o Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas (IPEA), a Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste 
(SUDECO), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT), 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A cidade escolhida para a implantação 
desse projeto foi Aripuanã, por estar localizada na zona de transição entre o cerrado 
e a amazônia legal, viabilizando o objetivo do projeto que buscava a compreensão 
de ecossistemas específicos. Com isso, Aripuanã foi preparada para receber o centro 
de pesquisas através de edificações pré-fabricadas em madeira e sob palafitas, 
sendo assim construídas para proteger os habitantes dos animais selvagens. Esse 
conglomerado de edificações, que comportavam desde de residências unifamiliares 
até refeitório e farmácia, recebeu o nome de Cidade Científica de Humboldt em 
homenagem a Alexandre Freiherr Von Humboldt, naturalista e explorador alemã, 
devido a sua imensa contribuição científica à humanidade. No entanto, em função 
de burocracias, a dificuldade de acesso, falta de cientistas e incompetência gerencial, 
após três anos o projeto foi finalizado. As edificações foram demolidas, restando 
apenas uma, que ficou denominada de Casa Humboldt. A Casa Humboldt, está 
localizada próxima ao Mirante Salto das Andorinhas e à Casa de Pedra, primeira 
caixa d’água do município, ambos pontos turísticos. A falta de manutenção e 
utilização da casa Humbold ocasionou sua degradação, apresentando hoje diversos 
pontos patológicos que impedem sua visitação. Pela importância do projeto na 
época e sua contribuição para o desenvolvimento do município, reconhece-se o valor 
patrimonial dessa edificação remanescente, o que levou a prefeitura a iniciar um 
processo de tombamento, sendo necessário um levantamento da edificação. Assim, 
esse trabalho tem como objetivo apresentar o levantamento da edificação e suas 
patologias, descrevendo a causa de cada uma e propondo ao final procedimentos de 



6692 6693

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

recuperação. Todo o trabalho de pesquisa foi baseado em consultas documentais, 
nos manuais de conservação e recuperação do IPHAN e averiguações in loco para 
catalogação das patologias. Com isso, almeja-se auxiliar o processo de tombamento e 
consolidação da casa Humboldt como patrimônio histórico do município e do Estado 
de Mato Grosso, além de contribuir para uma necessária intervenção da edificação. 

Palavras-chave: intervenção, casa-palafita, patologias.

PROJETO CIENTÍFICO HUMBOLDT EM ARIPUANÃ
O nome do município de Aripuanã originou-se do nome indígena Apiacá que sig-
nifica “água de pedra” ou “água com cachoeira”, pois até a década de 20 era habit-
ada exclusivamente por índios, representada pelos povos Araras e Cinta Largas 
(PADILHA, 1998). 

A primeira concentração de pessoas não indígenas no local teria começado a ocor-
rer no século passado, em torno de um barracão estabelecido pelo peruano Dom 
Alejandro Lopez para exploração e comercialização de borracha (ARNAUD e COR-
TEZ, 1976).

Assim, o povoamento teve início com a exploração de seus recursos naturais, ori-
gem diferente de muitos outros municípios do norte de Mato Grosso que na dé-
cada de 50 se formaram a partir de projetos de colonização (OLIVEIRA et al, 2008).

De acordo com Silva et al. (2008), houve o surgimento de um pequeno povoado 
às margens do rio Roosevelt, onde famílias de seringueiros construíam barracões, 
montavam comércios e cultivavam lavouras para sustentação. Porém, esse local, 
que delimitava os limites territoriais do município foi alvo de longo conflito entre 
o Estado de Mato Grosso e os Estados do Amazonas e Pará. 

Em decorrência da permanência desse povoado, em 30 de março de 1932 foi cri-
ado o Distrito da Paz de Aripuanã, na Comarca de Santo Antônio do Rio Madeira, 
entretanto, por não satisfazer as condições mínimas de elevação a Município, o 
Distrito foi extinto em 1938, tendo seu território anexado ao de Tabajara – Mu-
nicípio de Alto Madeira (SILVA et al., 2008).

Durante muitos anos Aripuanã ficou à margem da movimentação do Estado de 
Mato Grosso, em relação a essa questão, Silva et al. (2008) apontam alguns proces-
sos que antecederam a implantação da cidade onde se encontra nos dias atuais.
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Em 1943, o município de Aripuanã foi, enfim criado, as margens do Rio Aripuanã. 
A cidade se destacava devido a sua dimensão territorial, que hoje é de 24.603,13 
km², mas inicialmente era de 145.510 km², abrangendo os territórios das cidades 
de Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirante, Castanheira, Cotriguaçu, Juína, Juru-
ena, Nova Monte Verde, Paranaíta, Rondolândia e Colniza, sendo um dos maiores 
municípios do mundo (IBGE, 2016).

Isso porque, até depois dos anos 70, durante a divisão de Mato Grosso, o esta-
do contava com apenas 34 municípios e aproximadamente 600 mil habitantes, o 
que fazia com que algumas dessas cidades possuíssem extensas áreas (MORENO 
HIGA, 2005, p.68 apud. OLIVEIRA et al, 2008).

Devido à distância e a dificuldade de acesso até Aripuanã, o crescimento da cidade 
foi gradual, sendo que alguns fatores foram importantes para que seu desenvolvi-
mento tanto populacional, quanto econômico ocorresse. 

Segundo Arnaud e Cortez (1976), a partir da década de 70, houve um certo cresci-
mento quantitativo no vilarejo; haviam 89 habitantes em 1970; em 1973 com a vin-
da do Projeto Científico Humboldt eram aproximadamente 30 a 40 barracas com 
180 a 200 pessoas, no fim do ano de 1973, verificou-se o crescimento bem mais 
significativo pois, a cidade, teria 647 habitantes, entre adultos e crianças, com 113 
casas contruídas e em contrução. Já em novembro/dezembro de 1975, entretanto, 
existiam 425 indivíduos morando em cerca de 90 habitações, redução que talvez 
tenha se caracterizado devido ao abandono do projeto Humboldt.

No ano de 1982 o município de Aripuanã atraia muitas pessoas, principalmente 
agricultores do sul do país, que vieram por meio dos projetos de colonizadoras, 
como a Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso (CODEMAT). Esses agri-
cultores buscavam adquirir fazendas com mais facilidades, pois Aripuanã como 
já mencionado, contava com grande extensão territorial, além de muitas matas 
virgens, terras férteis e baratas, além de belas cachoeiras (OLIVEIRA et al, 2008).

As maiores dificuldades encontradas por quem chegava era a falta de moradia 
e principalmente a falta de vias de transportes. Com o passar dos anos, visto as 
necessidades do local iniciou-se a construção da MT-170, que facilitou o acesso de 
Aripuanã a Juína, melhorando assim a infraestrutura do município e a qualidade 
de vida dos moradores (OLIVEIRA et al, 2008).

Atualmente, segundo estimativas de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a população do município é de, aproximadamente, 18 mil ha-
bitantes e tem sua base econômica alicerçada na indústria extrativista, principal-
mente a madeira e a agropecuária (SILVA et al., 2008), além de estar se revelan-
do uma cidade com potencial turismo, oferecendo contemplação a cachoeiras 
(Andorinhas e Dardanelos), corredeiras, áreas de lazer, trilhas para caminhadas, 
torneios de pescarias, entre outros.

1.  A cidade científica de Humbold
Na década de 70 o Projeto Humboldt foi de grande importância para o município 
de Aripuanã, impulsionando seu crescimento e desenvolvimento, além de ser o 
centro das atenções do Brasil e do mundo, onde segundo Menezes (2010), foi 
anunciado em jornais renomados como Newsweek dos Estados Unidos, Folha de 
São Paulo e a Veja que entrevistou Gabriel Novis, reitor da UFMT da época, tendo 
o projeto como pauta. Também chamou atenção de países vizinhos como Chile e 
Peru.

Alexandre Freiherr Von Humboldt, naturalista e explorador alemão, nasceu no ano 
de 1769 e foi um dos grandes cientistas do século XIX, apresentando descobertas 
e sistematizando conhecimentos em diversas áreas como etnografia, antropolo-
gia, física, zoologia, ornitologia, climatologia, oceanografia, astronomia, geografia, 
mineralogia, botânica, vulcanologia e humanismo, por isso devido a sua imensa 
contribuição científica à humanidade vários monumento e regiões descobertas 
receberam seu nome (ALTMAN, 2014).
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 A implantação do Projeto Aripuanã ou Projeto Humboldt na cidade de Aripuanã, 
coincidia com ideologias de Alexandre que acreditava que não poderia haver con-
hecimento científico sem experimentação verificável. 

A criação do projeto, ocorreu após a publicação do professor Pedro Paulo Lomba, 
em julho de 1972, versando sobre a ocupação da Amazônia (PACHECO, 1975 apud. 
ARNALD E CORTEZ, 1976). Segundo ele seria o surgimeto de uma nova era para a 
econômica do local.

Segundo Arnald e Cortez (1976), do ponto de vista internacional, Humboldt refle-
tiria o Programa aprovado pelo Conselho Internacional de Coordenação do Pro-
grama sobre o “Homem e a Biosfera”, em reunião realizada em Paris (1971) sob 
o patrocínio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), indicando que a exploração dos recursos naturais da América Latina 
devem ser objeto de intensa investigação científica e tecnológica. 

Novamente discutido em 1972, na conferência das Nações Unidas, sobre o 
Meio-Ambiente (Estocolmo), esse programa foi transformado numa declaração de 
trinta e seis (36) princípios. Humboldt unifica a preocupação com o desenvolvi-
mento econômico, a preservação e melhoria do meio-ambiente, responsabilizan-
do entidades nacionais de planejamento pela formação de política regionais para 
o aproveitamento racional de recursos naturais.

Ainda de acordo com Arnald e Cortez (1976), a proposição foi bem acolhida no 
Ministério do Planejamento, surgindo um convênio interministerial firmado em 
24 de janeiro de 1973, pelos Ministros do Planejamento e Coordenação Geral, do 
Interior da Educação e Cultura e o Governador de Mato Grosso, que visava 

estabelecer as bases para o planejamento racional e sistemático 
do referido município, possibilitando a elaboração de um trabalho 
integrado que consubstância o chamado Projeto Aripuanã, o qual 
passou a ser considerado como de grande importância e alvo de enorme 

expectativa, figurando inclusive no Plano Básico de Desenvolvimento 
Científico e Tecnologico (ARNALD e CORTEZ, 1976, p.16).

O projeto da Universidade da Selva (UNISELVA), foi inserido, no ano de 1973 pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA) e tinha como objetivo esta-
belecer um centro de pesquisas na região amazônica dedicado ao estudo de es-
tratégias de desenvolvimento regional e preservação de ecossistemas, determi-
nando alternativas não predatórias para o aproveitamento racional dos recursos 
da região a partir de bases científicas que evitassem danos econômicos e sociais e 
a destruição das reservas naturais (DOCUMENTO, 2016, p.356).

As atividades de coordenação e execução dos trabalhos foram atribuídas a qua-
tro organismos com responsabilidade direta no empreendimento: o Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), a Superintendência de Desenvolvimento 
do Centro Oeste (SUDECO), a UFMT e a CODEMAT, tendo sido a Gerência Geral 
entregue ao professor Pedro Paulo Lomba (ARNALD e CORTEZ, 1976).

O projeto científico também contou com a participação de cientistas brasileiros 
e estrangeiros, além da Força Aérea Brasileira (FAB) e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (DOCUMENTO, 2016).

O primeiro passo do projeto seria a implantação de três clareiras gigantes. A pri-
meira seria uma clareira pioneira destinada a ser a cidade-laboratório de Hum-
boldt. A segunda clareira-gigante foi projetada em função do traçado da BR-172 
(Vilhena/Cunamã), na margem esquerda do rio Juruena e deveria ser a colônia 
agrícola Cinta-Larga, cuja localização aproximada, pode-se supor que fosse o local 
onde a Prefeitura está implantanda atualmente. A terceira clareira gigante seria 
aberta num local denominado por Lomba de área interpolar, uma posição que 
não foi exatamente definida (ARNAUD e CORTEZ, 1976).

Conforme Arnaud e Cortez (1976), foram ministrados cursos intensivos às pes-
soas da região, contratando-se técnicos de nível médio, quatro pesquisadores, 
uma professora e pessoal do apoio.
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De acordo com dados da Prefeitura de Aripuanã (2016), o INPA realizou algumas 
obras na cidade, como a construção de uma pista de pouso para aviões búfalos da 
FAB (atual Av. da FAB), que abasteciam o vilarejo, na questão de alimentos, com-
bustíveis, equipamentos e outros materiais, além de implantação de instalações 
para criação de gado, aves, coelhos, gado, suínos, posto meteorológico, galpão 
para fabricação de ração, depósito, piquetes e cercas. Também foram montadas 
hortas e construída a administração do Projeto Aripuanã que funcionava em con-
struções idênticas de madeira, (Figura 01) (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, 
2016).

Figura 1 - Casas Humboldt na Década de 80

FONTE: Documento (2016)

Arnaud e Cortez (1976) afirmam que, essas edificações foram préfabricadas em 
São Paulo (talvez devido a urgência requerida), tendo sido extraídos no local ape-
nas os esteios. Apesar de ser uma região rica em reservas florestais, isso ocorreu, 
pois a serraria que havia sido prevista não chegou a ser instalada na primeira fase 
do Projeto.

As casas foram projetadas em estilo palafítico, com cobertura espelhada (cerca 
de 3m de altura) para possibilitar maior visibilidade dos aviões. Essas coberturas 
possuiam uma espécie de lã de fibra de vidro entre o teto e o forro, o que fazia 
com que ficassem bastante quentes. O calor também aumentava devido ao pé 
direito baixo e a insuficiência de circulação interna de ar, ou por tudo isso reunido 
(ARNAUD e CORTEZ, 1976).

O insucesso da implantação da Cidade Científica de Humboldt segundo Menezes 
(2010), foi devido a burocracia de Brasília, a distância de Aripuanã e a dificuldade 
de acesso, a falta de cientistas e a incompetência gerencial, pois quando um órgão 
não conseguia ir em frente com o projeto passava para o outro. Em 1975, como 
explicou o ex-reitor da UFMT Gabriel Novis Neves, o Projeto passou a integrar as 
atividades coordenadas pelo CNPq. Posteriormente, o Conselho incumbiu o INPA 
da execução do Projeto (DORILEO, 2005, p. 112; 114 apud. GIANEZINI, 2012, p. 09).

O projeto Humboldt era uma utopia da ocupação da Amazônia, que apesar dos 
esforços iniciais e de todo planejamento, foi sendo abandonado e após três anos 
chegou ao fim (MENEZES, 2010).

2.  A CASA HUMBLODT
A última casa remanescente, denominada Casa Humboldt (Figura 02), fica situada 
na Rua da EMPA. Segundo o relatório de tombamento realizado no ano de 2016, 
nos dias atuais ela se encontra:

[...] em severo estado de deterioração, apresentando patologias 
generalizadas que comprometem a estabilidade, segurança e estética 
do prédio, demandando reconstrução e restauro de grande parte de 
seus elementos, pois está construída em pilares, paredes e assoalhos de 
madeira, com muitas peças empenadas, deformadas ou apodrecidas; 
coberta com telhas de fibrocimento desgastadas, quebradas ou soltas, 
além de apresentar sinais de mutilação, depredações e saques sofridos 
ao longo do tempo, pois todas as instalações elétricas, hidro sanitárias, 
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louças e metais se encontram vandalizadas (SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA, 2016, p.3).

Figura 02 - Casa Humboldt

FONTE: Vanessa Knutzen (2017)

Para que essa situação seja revertida faz-se necessária a mobilização dos órgãos 
públicos para realizar intervenções que possibilitem a recuperação tanto da edifi-
cação quanto de seu entorno e proporcionem por meio de um novo uso a preser-
vação da memória do local, considerando a importância histórica e cultural do 
bem para a cidade de Aripuanã.

Em 2016, foi realizada pela Prefeitura de Aripuanã, por meio do relatório técnico nº 
09/2016 – CPC/SEC-MT, uma solicitação de vistoria técnica por parte da Equipe do 
Patrimônio Cultural para recuperação e tombamento da Casa Humboldt.

Em 27 de abril do mesmo ano, a Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Secre-
taria de Estado de Cultura de Mato Grosso (SEC/MT), representada pelo Arquiteto 
Robinson de Carvalho Araújo e pelo Historiador Luciwaldo Pires de Ávila, realizou 

uma visita in loco para reconhecimento no imóvel, verificando suas condições at-
uais, patologias, e estado de conservação e avaliando a viabilidade da proposta.

Foi determinado então que para a realização do tombamento faz-se necessária a 
elaboração do projeto de reabilitação, assim como o respectivo memorial descriti-
vo e projetos complementares (instalações elétricas e hidro sanitárias), bem como 
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro para registro documental 
dos serviços que se pretende realizar no imóvel. Após tais documentos técnicos 
serem enviados para a SEC/MT para a devida análise e aprovação prévia, será ex-
pedida a competente autorização para realização dos serviços.

Em relação ao financiamento da obra, a prefeitura informou que será custeado 
integralmente pela Usina Hidrelétrica Dardanelos, valendo-se de cobrança admin-
istrativa sobre a mesma por possuir um grande passivo ambiental a ser quitado 
com o município, em cujas ações mitigadoras consta o restauro da Casa Hum-
boldt.

Portanto, o processo de tombamento será somente finalizado após a entrega do 
projeto e documentos necessários.

Assim, é fundamental que haja a definição do método mais apropriado para a 
realização da intervenção.

2.1 Entorno da casa Humboldt
Apesar de estar em meio a natureza a Casa Humboldt se encontra dentro da mal-
ha urbana da cidade, a aproximadamente 160 metros da Avenida Tancredo Neves. 

Ao lado da edificação tem-se a Casa Indígena, que funciona como posto de saúde 
para os indígenas do município. Próximo a edificação encontra-se a antiga caixa 
d‐água, presente desde a fundação da cidade, conhecida também como ‐Casa de 
Pedra‐. É uma construção histórica muito frequentada pelos visitantes. 
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Ao final da rua EMPA localiza-se o Mirante da Cachoeira das Andorinhas, um dos 
locais de Aripuanã mais frequentados por turistas, ideal para comtemplar a na-
tureza.

Visto a importância destes locais para a cidade, mostra-se a relevância da reabili-
tação da Casa Humboldt pois, como menciona Barrientos (2004), o envelhecimen-
to das edificações leva a degradação de seu entorno e, consequentemente, fica 
criada a necessidade de reabilitação do ambiente urbano, tendo o objetivo central 
da melhoria da qualidade de vida.

Apesar de estar em uma área de preservação permanente (APP), a população de 
Aripuanã já estabeleceu um vínculo muito forte com o rio. Essa proximidade é 
intensa e deve ser mantida, pois além de terem o mesmo como principal fonte de 
lazer, algumas famílias ribeirinhas também têm o mesmo como meio de sobre-
vivência.

O código ambiental da cidade incentiva a conservação da natureza com a rec-
reação da população por meio do ecoturismo, que contribuirá através da inter-
ação das pessoas (moradores, turistas), e o aumento do público no espaço para 
uma possível preservação do bem e de seu entorno (BRASIL, 2014).

2.2 Caracterização da Edificação
O principal material empregado na edificação é a madeira, no piso térreo o uso se 
dá a partir da aplicação de ripas em posição vertical, como habitualmente é utiliza-
da e unida por “mata-junta”. Já no piso superior, constatam-se ripas dispostas na 
horizontal e sem tal técnica de junção. Apesar dos danos devido à ação do tempo, 
nota-se os vestígios de pintura em tom branco. A sustentação da estrutura é feita 
por meio de pilares de madeira, a maioria com seções circulares, como diâmetro 
de 30cm.

Suas esquadrias também são feitas de madeira, sendo que a altura é maior que a 
largura. As janelas possuem vãos de 1,20x1,0 e 1,20x1,50 e são do tipo bandeira 
com abertura para o interior da edificação.

A planta é retangular (Figura 3), no térreo a pavimentação é inexistente, tendo 
contato direto com a terra, exceto na sala fechada e no banheiro que possuem 
piso de alvenaria de cerca de 0,20 m. O pavimento superior possui piso tabuado 
(lâminas de madeira).
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Figura 3: Levantamento da edificação

Fonte: Os autores

A cobertura em duas águas feita em madeira, possui forro com lâminas também 
de madeira na parte interna e telha de fibrocimento. O Quadro 1 resume as car-
acterísticas da edificação.

Quadro 1: Ficha técnica da edificação

Identificação do Bem: Casa Humboldt
Natureza do Bem: Imóvel
Propriedade: Pública
Contexto: Urbano
Proteção Existente: Nenhuma
Proteção Proposta: Estadual/Conjunto
Estado de Preservação: Pouco Alterado
Estado de Conservação: Em arruinamento
Tipologia: Civil 
Época/ Data da Construção: 1974
Localização: Centro Oeste, Mato Grosso, Aripuanã, Rua Empa, s/n
Topografia do Terreno: Plana
Pavimentos: Possui um pavimento acima da rua (térreo + 1° pavimento) 
Uso original/ Uso atual: O uso original da edificação era residencial 
(alojamento para pesquisadores), atualmente se encontra abandonada, 
sem nenhuma função. 

Medidas Gerais da Edificação: 

- Altura pé direito térreo= 3,05 metros de pé direito 

- Altura pé direito pavimento tipo= 3,05 metros de pé direito 

- Altura fachada frontal e posterior= 6,10 metros

- Altura cumeeira= 0,10 metros

-Altura total= 6,20 metros

- Largura= 6,50 metros

- Comprimento= 15,0 metros
Cobertura: telha de fibrocimento (duas águas)

Fonte: Os autores
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Tendo caracterizado a edificação, iniciou-se o processo de caracterização das pa-
tologias existentes, propondo formas de recuperação das mesmas.

2.3 Patologias da Casa
A determinação das causas de anomalias em edifícios habitacionais é difícil e com-
plexa. Nem sempre é possível identificar uma causa de forma única e clara, dev-
ido, por exemplo, a variedade de elementos e materiais constituintes do edifício, 
a complexidade do meio ambiente que o envolve, as várias atividades dos seus 
usuários e a atuação simultânea de diversos agentes causadores (PAIVA, et al., 
2007 apud. FERREIRA, 2010).

Na casa Humboldt as patologias foram identificadas por meio de visita in-loco, 
sendo apresentadas no Quadro 2, com a designação dos danos, as causas dessas 
anomalias e a nomenclatura para verificação no Manual de Recuperação do IPH-
AN sobre os procedimentos a serem realizados.

Quadro 2 – Causas dos Problemas

PROBLEMAS DESIGNAÇÃO DOS DANOS CAUSAS ITEM

Telhas quebradas ou 
corridas

Telhas quebradas e deformações nos 
panos de cobertura

Ramos de árvores, 
pedras, ventos, 
animais, granizo, 
operários

1

Vegetação na 
cobertura

Plantas crescendo sobre as telhas ou 
nas peças do telhado, principalmente 
nos beirais

Sementes 
transportadas por 
pássaros e ventos

2

Presença de 
galerias de cupim de 

terra.

Galerias de cupim sobre as peças de 
madeira. Cupim de Solo 3

Presença de mofos 
e fungos

Alteração na cor, crescimento de 
mofos na superfície, cheiro forte e 
amolecimento de trechos da peça.

Umidade, falta 
de ventilação e 
iluminação

4

Perda dos encaixes 
das peças principais Encaixes não se encontram intactos

Sobrecargas 
indevidas, desgaste 
do material e 
recalque ou rotação 
das estruturas 
verticais

5

Apodrecimento das 
peças devido à 

umidade

Peças poderão estar úmidas, com cor 
alterada ou ainda com presenças de 
fungos

Presença de água e 
falta de ventilação 6

Fiação elétrica 
danificada ou 

inexistente
Fios sem isolamento ou inexistentes

Ressecamento do 
recobrimento dos 
fios, envelhecimento

7

Arqueamento de 
peças

Peças arqueadas, devido a 
sobrecargas ou fissuras

Desaprumo, 
sobrecarga ou 
ataque de insetos 
xilófagos

8

Manchas de 
umidade Manchas Presença de água 

na parede 9

Descontinuidade da 
superfície

Rachaduras encontradas nas paredes 
e pisos

Recalque de 
fundações, 
sobrecargas, 
empuxos

10
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Descascamento da 
pintura Descolamento da pintura

Má aplicação da 
técnica ou dano por 
umidade

11

Esquadrias 
empenadas, 

danificadas ou 
inexistente

Peças de madeira das esquadrias 
incham com a umidade, deixando de 
fechar adequadamente, esquadrias 
faltantes

Umidade, 
depredação 12

Elemento inexistente Elementos faltantes

Apodrecimento, 
problemas 
estruturais e 
vandalismo

13

FONTE: Adaptado de SANTANA, et al. Manual de Conservação Preventiva para Edificações, 2004. 

A diagramação das patologias foi realizada mediante o Mapa de Danos e pode ser 
analisada na Figura 3. 

Figura 03 - Mapa de danos

Fonte: Os autores

Tendo levantado as patologias, é apresentado no Quadro 3 os procedimentos 
para recuperação dessas patologias, de acordo com o Manual de Conservação 
Preventiva para edificações do IPHAN (item 5.3.2).

Quadro 3 - Procedimentos de Recuperação

ITEM PROCEDIMENTO DE REPARO

1
Substitua imediatamente as telhas quebradas por telha semelhante de boa 
qualidade, observando a posição e o encaixe ou recoloque em sua posição original 
as telhas deslocadas

2

Retire a vegetação de menor porte cuidadosamente. Para vegetação de maior porte 
injete herbicida na raiz para secar e só posteriormente corte os ramos e raízes. Tente 
não deixar resíduos nem danificar a estrutura do 
telhado. Para maior segurança aplique um herbicida para evitar novo crescimento 
por sementes deixadas no local. Lave as telhas

3
Identifique a origem e extermine o foco. Se necessário substitua as peças, ou parte 
delas, por outras de madeira similar, observando os encaixes. Imunize todas as 
peças novas e antigas

4

Identifique o tipo de problema que causa a umidade e que está atingindo a parede e 
solucione-o. Limpe a parede de acordo com a ficha TU16.
TU16
O primeiro passo a ser observado nos tratamentos de imunização é a identificação 
do tipo de ataque que sofre a madeira, sua extensão, profundidade, intensidade 
e importância. A seguir, deve-se identificar o tipo de madeira e o tipo de fungo ou 
inseto que provocou o dano, para que se possa empregar a técnica correta. É 
importante também eliminar as fontes de umidade e facilitar a aeração e a secagem 
da madeira, tendo sempre em conta que as fontes de umidade podem ser de caráter 
temporal ou não estar presentes no momento da inspeção

5 Procure o auxílio de um técnico. Um bom carpinteiro que refaça os encaixes ou se 
necessário substitua as peças danificadas

6

Solucione os problemas de umidade. Procure um bom carpinteiro que possa fazer 
a substituição dos trechos apodrecidos e fazer emendas, se possível com o mesmo 
tipo de madeira, nas peças danificadas, conservando a técnica construtiva original e 
a sua resistência

7
Substitua a fiação danificada e os quadros de passagem. Recomponha as conexões. 
Não faça alterações ou substituições na rede elétrica sem a orientação de um 
eletricista

8 Elimine a sobrecarga. Substitua as peças arqueadas por outras de maior dimensão, 
ou reforce-as, tornando-as capazes de suportar o peso colocado sobre elas
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9

Verifique nas fichas DU - diagnóstico de umidade o tipo de mancha e nas fichas TU a 
aplicação de técnica, as providências a serem tomadas.
TU 11 
A solução é simplesmente a correção da falha na cobertura, como por exemplo: 
corrigir a inclinação, repor telhas, refazer rufos e algerozes etc. Substituir as peças 
danificadas e refazer a impermeabilização

10

Verifique nas fichas DL - Diagnóstico de Lesões, o tipo da lesão e nas fichas TL as 
providências a serem tomadas. 
TL01
Limpar com cuidado a área onde se encontra a fissura, fazendo escariamento e 
em seguida embrechar ou preencher o vazio com argamassa forte de cal e areia, 
pouco espessa, e as vezes, em vazios maiores, fazer o embrechamento com 
pedaços de pedra ou tijolo. A aplicação desta argamassa deve ser feita depois 
de convenientemente molhada a alvenaria, no caso de alvenarias de tijolo. Antes 
de proceder ao selamento é preciso ter a certeza de que o problema é apenas 
superficial e não compromete a estrutura do edifício, evitando assim esconder 
problemas mais sérios que, com certeza, reaparecerão de forma mais intensa.

11 Raspe a superfície, limpe-a de poeira e repinte a área.

12 Proteja-as da ação direta das águas por meio de pintura impermeabilizante e nivele 
a esquadria. Substitua as faltantes 

13 Substituição dos faltantes

FONTE: Adaptado de SANTANA, et al. (2004). 

Com base nas informações coletadas e nas propostas de recuperação das pato-
logias é possível desenvolver um projeto de intervenção para a recuperação do 
uso da casa Humboldt. Uma das possibilidades é pela Reabilitação por meio do 
método de Retrofit. Isso porque segundo Vale (2016) a Reabilitação tem o obje-
tivo de recuperar e beneficiar edificações, utilizando mecanismos de atualização 
tecnológica e o Retrofit caracteriza-se como um processo de modernização e atu-
alização de edificações, visando torná-las contemporâneas, tendo como objetivo 
valorizar edifícios antigos prolongando sua vida útil, seu conforto e funcionalidade 
através da incorporação de avanços tecnológicos e da utilização de materiais de 
última geração.

Considerações finais
A Casa Humboldt tem grande importância para a cidade de Aripuanã, sendo con-
siderada patrimônio histórico, pois esta é a última construção remanescente do 
Projeto Humboldt, projeto este que, nos anos 70, chamou atenção do mundo e 
foi grande incentivador no processo de fundação do município. Para manter essa 
memória viva é preciso promovendo novamente a eficiência e a funcionalidade da 
edificação, além de torna-la útil através de um novo uso.

A primeira etapa para o processo de tombamento é a documentação da edifi-
cação, identificando as patologias existentes e como essas podem ser recupera-
das. Isso porque o tombamento por si só não garantiria a integridade da edifi-
cação, sendo necessário uma intervenção que tornasse o uso possível novamente, 
evitando a degradação por falta de manutenção que foi uma das causas da atual 
situação da edificação. 
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RESUMO
Os primeiros Decretos de Tombamentos estaduais em Alagoas datam da década de 
1980 na cidade de Penedo, e posteriormente se espalharam pelo território, chegando 
na capital Maceió, Marechal Deodoro, Santa Luzia do Norte, Viçosa, Pilar, União dos 
Palmares e Coqueiro Seco. Com respaldo legal preservacionista não consolidado 
no âmbito estadual, tais decretos buscaram na solidez da legislação nacional, 
referenciada no corpo dos documentos, a normativa fundamentada para definição 
do processo de tombamento. Desse modo é apresentado uma análise comparativa 
entre os principais expoentes de regulação patrimonial nas instancias federal, no 
Brasil, e estadual, em Alagoas, sob a ótica da determinação/procedimento/efeitos 
do tombamento para os bens registrados no estado. O objetivo foi identificar as 
similaridades e peculiaridades de cada lei, especificamente o Decreto-Lei nº 25 de 
1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional; e a Lei 
estadual nº 4.741 de 1985, que dispõe sobre o tombamento de bens patrimoniais 
no estado de Alagoas. A investigação seguiu os procedimentos do método de análise 
de conteúdo afim de analisar documentos primários oficiais que complementavam 
o entendimento das legislações, como as atas de reuniões do Conselho Estadual 
de Cultura - CEC, órgão responsável pelas resoluções de tombamento estadual; e 
Decretos de tombamento da década de 80, publicados no Diário Oficial de Alagoas. 
Os resultados da análise demonstraram que é clara a representatividade que 
o Decreto-Lei de 1937 tem como instrumento jurídico até os dias atuais, para a 
aplicabilidade da preservação patrimonial em Alagoas, pois ele foi a regulamentação 
majoritária até a criação de uma normativa estadual consolidada em 1985 pelo CEC. 
Foi identificado na Lei estadual nº4741, em sua grande maioria, a correspondência 
direta com as diretrizes indicadas no Decreto-Lei nº 25, a elucidar estrutura, 
transferência de propriedade e autorização de deslocamento. Por fim, após a análise 
das duas regulamentações é levantada uma hipótese que o contexto vivenciado na 
lacuna temporal entre elas, de quase 50 anos, período de grande movimentação 
mundial na temática do patrimônio com, por exemplo, a Carta de Veneza (1964) e a 
primeira Carta de Burra (1980), tenha sido determinante para justificar as pontuais 
diferenças encontradas. Espera-se que o trabalho possibilite ampliar as reflexões 
acerca da primeira regulamentação do patrimônio material do estado de Alagoas 
que permitiu a conservação de bens culturais da paisagem de cidades históricas no 
estado.

Palavras-chave: Alagoas, Patrimônio Cultural; Gestão; Tombamento; Legislação.
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1.  Introdução
Em meio a novas discussões e grandes mudanças do motor institucional de gestão 
patrimonial, o Estado de Alagoas “reconhece” em vias legais seu primeiro bem 
tombado em 08 de fevereiro de 1982. O bem em questão, o exemplar edificado da 
antiga casa do Barão de Penedo, Senhor Francisco Ignácio de Carvalho Moreira, 
tem como sítio a cidade histórica cuja denominação derivou a titulação do propri-
etário. Assim Penedo marca a história do tombamento estadual, por abrigar não 
só a primeiro destaque a luz do tombamento, mas também outros três objetos 
reconhecidos como patrimônio ao longo da década de 80.  

O instrumento de registro, o Decreto 4.998/82, tem como princípio a homologação, 
por parte do então Governador do Estado Guilherme Palmeira, da resolução 
proferida pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Alagoas – CONPHAE - indicando por meio de parecer técnico o tombamento do 
imóvel. O parecer contém a descrição detalhada do programa arquitetônico da 
edificação, dos itens passivos de preservação, sejam eles características de ele-
mentos arquitetônicos e mobiliários, como pintura e revestimentos, ou elemen-
tos de fachadas, como vãos, esquadrias, coroamentos e tipologia de coberturas. 
Além da descrição física do bem material, o decreto salienta a obrigatoriedade da 
inscrição no Livro do Tombo especificado e como deve ser feito o procedimento 
para garantir definitiva salvaguarda do patrimônio. 

Como citado, um parecer técnico é solicitado por aclamação pública e/ou por par-
te da própria instituição de preservação encarregada da elaboração do documen-
to, que sugere uma resolução indicativa de tombamento pelos membros do CEC 
em exercício, subscrito pelo presidente do órgão e mais quatro membros titulares. 
Caso o proprietário seja favorável a notificação do parecer técnico, o processo, 
juntamente com o parecer definitivo, é encaminhado para decretação do tomba-
mento pelo Governador do Estado de Alagoas (Alagoas, 1988).  Tal estrutura de 
tramitação do processo de tombamento definida em 1988, em linhas gerais, per-

manece equivalente aos procedimentos atuais de tombamento estadual, salvo as 
mudanças organizacionais de gestão pública estadual.

O decreto 4.998/82, da casa do Barão de Penedo, indica respaldo legal conferido 
ao representante do poder executivo estadual, no corpo de sua comunicação e 
referência do regime de preservação estabelecido na Lei nº4156, de 08 de agosto 
de 1980 e no Decreto – Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que identificam 
conceitos, parâmetros e procedimentos para o tombamento de bens. 

O tombamento, segundo os juristas Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2016), 
“é a modalidade de intervenção na propriedade por meio da qual o Poder Público 
procura proteger o patrimônio cultural brasileiro” (Alexandrino; Paulo, 20166, p. 
1069).

Figurando em 4º entre os estados do Nordeste a estabelecerem uma normativa 
que regule a proteção do patrimônio por meio do tombamento de bens, o Esta-
do de Alagoas aparece em uma situação positiva se comparado a outros estados 
como Fortaleza, cuja legislação mais recente é datada de 2004. O pioneiro em 
regulamentação consolidada corresponde a Sergipe, por meio da Lei Nº 2.069 de 
1976. 

O tema de preservação e salvaguarda de bens culturais já era discutida no Brasil 
nas últimas décadas do século XIX e com mais força no início do século XX. Alguns 
projetos de lei foram lançados, porém sem grande expressividade para serem 
aprovados. Alguns estados haviam iniciado debate de suas próprias legislações 
locais, como Bahia e Pernambuco (Alves, 2008, p. 76), entretanto no cenário na-
cional, apenas a partir da Constituição Federal de 1934 que fora sinalizado ofi-
cialmente a preocupação com o patrimônio cultural nacional por intermédio do 
artigo abaixo: 

 Art 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer 
e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e 
da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e 
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o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao 
trabalhador intelectual. (Brasil, 1934, p.35).

A inserção da temática preservacionista no capítulo “Da Educação e Da Cultura” 
na Constituição de 34 encarregou os órgãos públicos da responsabilidade de 
promoção e salvaguarda do patrimônio nacional. O artigo abordado sinalizou de 
forma pontual o interesse histórico e representou uma comunicação louvável ao 
iniciar a discussão de forma oficial, entretanto, o mesmo não apresentou meios 
e medidas cabíveis que respaldassem a efetividade de tais compromissos pelas 
instâncias citadas. 

Porém foi em 1937 que o movimento de preservação ao patrimônio teve uma 
expressiva movimentação. No começo do ano foi aprovada a Lei nº 378 que deter-
minava a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN- 
atual IPHAN), órgão responsável pela fiscalização, avaliação e salvaguarda do 
patrimônio cultural nacional. E em novembro deste mesmo ano, o Poder Execu-
tivo nacional sancionou o Decreto-Lei nº 25, uma lei voltada exclusivamente para 
definição e proteção do patrimônio histórico e artístico brasileiro. (Brasil, 1937). 

O Decreto-Lei nº 25 prevê desde a organização do conceito de patrimônio con-
siderado para tal regimento até o processo de consolidação do tombamento, ao 
mesmo tempo em que estabelece instâncias específicas para cada procedimento. 
Ao que parece, procurando reafirmar a Lei nº 378, o documento atribui amplas 
funções ao SPHAN nesse processo, estando ele responsável pela inscrição no Livro 
do Tombo, por exemplo, além da notificação de proprietários de bens passíveis de 
tombamento federal. 

Em Alagoas, o quadro da preservação cultural teve seu aspecto legal estabelecido 
com a Lei estadual de número 4.741, de 17 de dezembro de 1985, porém dis-
cussões significativas já haviam sido travadas até a década de 80, culminando na 
norma consolidada vigente.  Além de conceituar e determinar procedimentos de 
tombamento oficial de bens para integração do patrimônio histórico do estado, a 
Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural do Estado (Lei nº 4.741/88) des-

igna a inscrição em Livro do Tombo correspondente como critério fundamental 
para efetivo tombamento legal do bem. 

Seguindo diretrizes do Decreto-Lei nº 25 e acompanhando as discussões locais 
foram tombados estadualmente cerca de 15 bens através de decreto antes da 
Lei 4.747/85, são eles: Casa Barão de Penedo, Sobrado dos Irmãos Breda, Paço 
Imperial, Igreja da Ordem 3ª de São Francisco, Igreja Nossa Senhora do Ó, Igreja 
Nossa Senhora Mãe dos Homens, Museu Theo Brandão, Casa Jorge de Lima, Asso-
ciação Comercial, Cidade de Marechal Deodoro, Teatro 7 de setembro, Bairro de 
Jaraguá, Palacete Barão de Jaraguá, Ilha de Santa Rita, Igreja Matriz de Santa Luzia 
do Norte. 

Imerso ao contexto de normativas patrimoniais, encontra-se a ambiência deste 
artigo, que propõe identificar correlações por meio de análise de conteúdo do De-
creto-Lei Federal nº 25 de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico 
e artístico nacional; e da Lei nº 4.741 de 1985, que dispõe sobre o tombamento 
de bens patrimoniais no estado de Alagoas. A seguir é desenvolvido o método de 
análise e as fontes documentais utilizadas, precedendo os resultados e discussões 
obtidas. Finalizando este trabalho discorrem as considerações finais e os possíveis 
desdobramento futuros para a temática. 

2.  Métodos e Técnicas 
O recorte temporal trabalhado neste documento se desenrola no século XX, mais 
especificamente entre a década de 30 e 80. Lidar com um período decorrido pro-
move a interação com materiais de cunho histórico, cuja disponibilidade even-
tualmente não há, por questões de estado de conservação ou até inexistência. E 
para o material disponibilizado e coletado, foi estabelecido como método mais 
indicado para estudo, a análise de conteúdo. 

As bases de pesquisa foram prioritariamente fontes primárias sob conservação 
dos principais acervos históricos do estado e assim, vasculhando periódicos, 
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decretos, normativas e atas de reunião uma narrativa histórica foi recontada. 
Cada coleção trouxe sua contribuição, como a Hemeroteca do Instituto Histórico 
e Geográfico de Alagoas – IHGAL, com as publicações dos Decretos de Tomba-
mento estadual de 1982 à1988 nas edições do Diário Oficial de Alagoas; o acervo 
do Arquivo Público do Estado, com a parte das legislações estaduais de Alagoas, 
a Secretaria de Cultura de Alagoas – SECULT/AL, representada pelo Diretoria de 
Preservação da Memória - PRÓ-MEMÓRIA -com a disponibilidade das legislações 
estaduais e Atas das reuniões do Conselho Estadual de Cultura – CEC.

2.1 Análise de Conteúdo
Análise de Conteúdo (AC) estabeleceu papel fundamental na conexão entre a lei-
tura dos documentos coletados e a escolha de parâmetros estratégicos para se 
trabalha-los. Segundo infere Bardin, a AC seria uma “investigação criteriosa de 
documentos”: “um conjunto de técnicas de análise das comunicações” e tem como 
objetivos alcançar a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura (Bardin, 
2011,p.34-35).

Assim como Bardin (2011, p.40) exemplifica, o objeto da análise de conteúdo pode 
ser um produto escrito ou oral, tanto quanto icônico ou códigos semióticos. Para 
elaboração dessa pesquisa, foram utilizados conteúdo escrito cuja validade e 
autenticidade é reconhecida pelos órgãos oficiais. 

O processo de AC passa pela descrição do fenômeno, por meio da enumeração 
das características e determinação do critério; transpassa a etapa da inferência, 
quando há dedução de maneira lógica de conhecimentos; e por fim, a interpre-
tação, mediante a significação de características por critérios (Bardin, 2011,43-44). 
O processo metodológico de AC aqui desenvolvido percorreu as etapas de lista-
gem de características, comparação de equidades e significação de inferências. 

2.2 Decretos e Documentos
Entender as implicações dos tombamentos estaduais e saber qual embasamento 
legal foi considerado para tomada desse instrumento preservacionista, se tornou 
estritamente necessário ao alavancar a busca por fontes documentais. E para tal 
foram consultados os exemplares do Diário Oficial de Alagoas reunidos em co-
letânea pela Hemeroteca do IHGAL. Assim que definido o recorte temporal, or-
bitando o ano de 1985 (homologação da Lei 4.745/88), questões metodológicas 
trouxeram o recorte para o intervalo de 1982 (primeiro bem tombado estadual-
mente em Alagoas) e 1988 (primeiro tombamento em conjunto de 5 Igrejas na 
região do Centro de Maceió-AL). De acordo com esses parâmetros, foram aborda-
dos 21 decretos de Tombamento Estadual em Alagoas. 

Algumas Legislações encontram-se com uma agradável facilidade nas plataformas 
online do Planalto, como a Constituição da República de 1988 e de 1934, o De-
creto-Lei nº 25. Em escala local, o mesmo pode ser visto em relação a algumas 
normativas estaduais como a Lei 4.741/85. Entretanto, demais documentos, prin-
cipalmente os não-vigentes, não tem acesso demasiadamente facilitado na rede, 
a exemplo da Lei 4.448/83. Como alternativa à questão, foi consultado o Arquivo 
Público do Estado de Estado de Alagoas que conta com amplo acervo documental, 
bibliográfico e iconográfico do estado. 

Como parte das fontes consultadas, foi priorizado o acervo do PRÓ-MEMÓRIA, 
subdivisão da SECULT/AL que tem como atribuições, o armazenamento de dados 
históricos do patrimônio cultural alagoano. A diretoria detém as atas originais das 
reuniões do Conselho de Cultura de Alagoas, organizadas em livros de registro. 
Foram digitalizadas as atas de julho/1983 a agosto/1988, correspondente aos dois 
primeiros volumes, que favoreceram o entendimento do processo de tombamen-
to e regulamentação interna do órgão patrimonial do estado de Alagoas. 
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Ilustração 1: Livro de Atas Nº1 e 2 do Conselho Estadual de Cultura de Alagoas.

3.  Resultados e Discussões
O capítulo Resultado e Discussões, a partir dos desdobramentos das análises apon-
tadas anteriormente, foi estruturado primeiramente conforme uma abordagem 
mais ampla, e em seguida partindo para pontualidades identificadas, mantendo 
uma linguagem objetiva e coesa de comunicação. 

O subitem “Entendendo as legislações” distingue os conceitos essenciais das doc-
umentações analisadas além de dispor as comparações iniciais de informações 
gerais dos documentos. Tratando-se de estrutura formal do texto, na segunda 
metade do capítulo, são apresentados os apontamentos identificados a partir de 
uma análise mais estratégica da documentação, abordado a estrutura de capítu-
los e a temática de cada um deles.

3.1 Entendendo as legislações
Na tentativa de atingir a minúcia da Lei estadual nº 4.741/88, encontram-se in-
úmeros apontamentos em correspondência direta às instruções indicadas no 
Decreto-Lei nº 25, como a estrutura geral do documento, os procedimentos de 
transferência de propriedade e autorização de deslocamento de obras registra-
das no Livro do Tombo. De modo geral, é inegável a expressiva representativi-
dade do Decreto-Lei nº 25/37 para a orientação preservacionista em Alagoas, pois 
simbolizou a regulamentação com maior aderência de referenciamento até o es-
tabelecimento de uma normativa local de preservação de bens patrimoniais de 
natureza material, em 1985 pelo CEC/AL.

A priori, é importante destacar como as normativas analisadas se distinguem en-
tre si em termos jurídicos, relacionando a sua classificação, o que faz delas meios 
de regulamentação oficial e sua jurisdição. Definidas por meio de inserção na Con-
stituição Federal Brasileira, as normativas podem ter conceitos em discordância 
com os definidos em outros países, por considerar as características culturais e a 
vivência do sistema político local. Lei, Decreto e Decreto-Lei são atos normativos 
distintos. A sua nomenclatura similar pode ser apreendida com uma falsa equi-
dade, porém tais documentos são provenientes de Poderes diferentes. A Lei é um 
ato normativo exclusivo do Poder Legislativo e foi substituída na Constituição Fed-
eral de 88 pela Medida Provisória. Na Constituição atual, Art. 62, tal deliberação 
dá ao Presidente da República poderes de adotar medidas provisórias com força 
de lei em casos de urgência, sendo elas submetidas imediatamente ao Congresso 
Nacional. (Brasil, 1988)

Já o Decreto é um ato normativo secundário exclusivo do chefe do poder executivo 
(Presidente da República, Governadores e Prefeitos), com o fim de regulamentar 
a lei (Aquaviva, 2009, p. 272). Por outro lado, o Decreto-Lei é um instrumento de 
regulamentação que não é mais expedido, segundo a Constituição de 88 (Brasil, 
1988). De acordo com o Art. 55. da Emenda constitucional nº 01,
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o Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público rele-
vante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis 
sobre as seguintes matérias: I - segurança nacional; II - finanças públicas, inclusive 
normas tributárias; e III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. 
(Brasil, 1969). 

A seguir, demonstramos por meio de uma tabela geral, informações básicas sobre 
os documentos, pontuando suas origens, embasamento e ementa. 

DOCUMENTO DECRETO-LEI Nº 25 LEI Nº 4741
Homologação 30 Novembro de 1937 17 de dezembro de 1985

Ementa Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional.

Dispõe sobre o Tombamento de Bens para 
Integração no Patrimônio Histórico Artístico 

e Natural do Estado de Alagoas e dá 
providências correlatas.

Embasamento

Art. 180 da Constituição de 1937: Enquanto não 
se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da 
República terá o poder de expedir decretos-leis 

sobre todas as matérias da competência legislativa 
da União.

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE 
ALAGOAS. Faço saber que o Poder 

Legislativo decreta e eu sanciono a Lei”

Origem /Instância Poder Executivo/Federal - BR Poder Legislativo e sancionada pelo poder 
Executivo/Estadual - AL

Fonte DOFC de 06/12/1937, P. 24056 _
Alteração Lei 13.105, de 16/03/2015: revoga o  ART.22 _

Governo Getúlio Vargas (1930-1945). Divaldo Suruagy (1983-1986).

3.2 Estrutura Normativa
Em equivalência a sua representatividade no cenário nacional, o Decreto-Lei nº 25 
se faz espelho para grande parte das normativas estaduais de salvaguarda pat-
rimonial. Em Alagoas, tal constatação não é diferente. A estrutura em títulos e 
capítulos, em muito se assemelha a determinada nacionalmente em 1937, apre-
sentando algumas particularidades, parte inferidas pela lacuna temporal entre as 
normativas (1937-1985). No quadro abaixo é pareada a estrutura que compõe os 
documentos analisados. 

DOC. DECRETO-LEI Nº 25 LEI Nº 4741

Estrutura 
Normativa

Capítulo I – Do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Art. 1º – 3º);

Capítulo II – Do Tombamento (Art. 4º – 
10);

 Capítulo III – Dos Efeitos do Tombamento 
(Art. 11 – 21);

Capítulo IV – Do Direito de Preferência 
(Art. 22);

Capítulo V – Disposições Gerais (Art. 23 
– 30)

Título I – Do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural 
de Alagoas;

Capítulo I – Dos Bens (art. 1º – 3º); 
Capítulo II – Do Tombamento (art. 4º – 14);

 Seção Única – Da Inscrição e Registro de Bens 
Tombados (Art. 15 e 16); 

Capítulo III – Do Destombamento (art. 17 e 18);
 Capítulo IV – Dos Efeitos do Tombamento (Art. 19 

– 30);
Capítulo V – Disposições Gerais (Art. 31 – 35).

Tabela 1: Comparação de aspectos gerais entre o Decreto-Lei nº 25 e a Lei Estadual n 4.741. Fonte: 

Brasil, 1937; Alagoas, 1985, Adaptado. 

O capítulo Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se repete em sua essência no 
título I com a adequação do adjetivo Nacional e inclusão do termo Natural. Outros 
capítulos têm correspondência direta entre as normativas como Do Tombamen-
to, Dos efeitos do Tombamento e Disposições Gerais, seguindo a mesma ordem de 
apresentação. Há inserção do item II referente ao destombamento de bens na Lei 
nº 4.741/85 enquanto não se faz referência ao capítulo Do direito de Preferência do 
Decreto-Lei nº 25.

As duas normativas foram postas em paralelo, considerando sua estrutura docu-
mental, mas também a temática abordada, por meio de uma tabela síntese (ver 
tabela 2) que será apresentada em seguida. Mesmo com a correlação de capítulos, 
foi observado a associação de temáticas em capítulos diferentes, como por exem-
plo a seção única para inscrição e registro de bens tombados na Lei nº 4.741/85. 

A partir da análise da tabela 2, é importante ressaltar a estrutura diferenciação 
estabelecida entre as esferas nacional e estadual na determinação nos Livros do 
Tombo. Sob a ótica do Decreto-Lei nº 25/37 são estabelecidos quatro volumes 
classificados segundo as categorias abaixo: Arqueológico, Etnográfico e Paisagísti-
co; Histórico, das Belas Artes; e das Artes Aplicadas. Por outro lado, na visão cate-
górica dos órgãos patrimoniais de Alagoas, a inscrição de bens integrantes do 
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Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Estado de Alagoas deverá ser incluída 
em um dos volumes citados a seguir:  Bens móveis, de valor Arqueológico, Et-
nográfico, Histórico, Artístico, Bibliográfico ou Folclórico; Edifícios e Monumentos 
Isolados; Conjuntos Urbanos e Sítios Históricos; Cidades Vilas e Povoados. É claro 
a determinação específica para temáticas pouco exploradas na classificação de liv-
ros do Decreto-Lei de 37, como o enfoque no patrimônio urbano, seja ele um sítio 
histórico ou um povoado, e a inclusão de ciências e valores de origens distintas, 
porém com ampla contribuição, como a arqueologia e o folclore. 

DOCUMENTO DECRETO-LEI Nº 25 LEI Nº 4741

SEÇÃO CAPÍTULO 1- Do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional

TÍTULO 1 Do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional CAPÍTULO 1- Dos 

bens

Patrimônio 
Histórico e 
Artístico 

“Conjunto dos bens móveis e imóveis existentes 
no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico.”

“Móveis ou imóveis, atuais ou futuros, 
existentes no território alagoano, por seu 

valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico, paisagístico, folclórico ou 

bibliográfico, mereçam ser preservados 
de destruição ou de utilização 

inadequada.”

“Monumentos naturais, bem como sítios e 
paisagens que se importe conservar e proteger.”

“Construções e objetos de arte; edifícios 
monumentos e objetos ligados a um fato 

histórico ou a pessoa de excepcional 
notoriedade; monumentos naturais, 

sítios e paisagens; bibliotecas e arquivos 
de valor cultural; sítios arqueológicos; 

conjuntos urbanos, cidades, vilas e 
povoados.” 

Exceção

“1) que pertençam às representações 
diplomáticas ou consulares acreditadas no país; 

2) que adornem quaisquer veículos 
pertencentes a empresas estrangeiras, que 

façam 
carreira no país; 

3) que se incluam entre os bens referidos no 
art. 10 da introdução ao Código Civil, e 
que continuam sujeitas à lei pessoal do 

proprietário; 
4) que pertençam a casas de comércio de objetos 

históricos ou artísticos; 
5) que sejam trazidas para exposições 

comemorativas, educativas ou comerciais; 
6) que sejam importadas por empresas 

estrangeiras expressamente para adorno dos 
respectivos estabelecimentos.”

“I – Os bens pertencentes a 
representações diplomáticas e 

consulares. 
II – Os bens pertencentes a casas 
de comércio de objetos histórico ou 

artísticos. 
III – Os bens trazidos ao Estado de 

Alagoas para exposições 
comemorativas, educativas ou comercias. 

IV – Os bens importados por empresas 
estrangeiras para servirem de adorno 

ou para outra utilização em seus 
estabelecimentos sediados ou com filial 

no Estado.”

Inscrição “Só é um bem patrimonial depois de inscrito no 
Livro do Tombo”

“Só é um bem patrimonial depois de 
decretado seu tombamento e inscrito 

no Livro do Tombo próprio.”

Propriedade
Podem ser de pessoa jurídica ou físicas ou 

pessoas jurídicas de direito privado ou público 
interno.

Podem ser de pessoa jurídica ou físicas 
ou pessoas jurídicas de direito privado ou 

público interno.

SEÇÃO CAPÍTULO 2- Do Tombamento TÍTULO 2- Do Tombamento
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Proposta de 
tombamento Não informa claramente. Descrição do bem, indicação de 

proprietário(s), justificativa.
Autor da 
proposta Não artigo especifico a ponto de restringir o autor. Qualquer interessado.

Órgão em 
que deve ser 

encaminhada a 
proposta

SPHAN- atual IPHAN. Secretaria de Cultura do Estado de 
Alagoas.

Livros do 
Tombo

Arqueológico, Etnográfico Paisagístico; Histórico; 
Belas artes; Artes Aplicadas; 

SEÇÃO ÚNICA: DA INSCRIÇÃO E 
REGISTRO DE BENS TOBADOS

Bens móveis, de valor Arqueológico, 
Etnográfico, Histórico, Artístico, 

Bibliográfico ou Folclórico; Edifícios 
e Monumentos Isolados; Conjuntos 

Urbanos e Sítios Históricos; Cidades 
Vilas e Povoados.

Concordância 
com o 

Proprietário

Menciona procedimentos diferentes para 
tombamento voluntário e tombamento 

compulsório.

Prevê procedimentos caso o (s) 
proprietário (s) discordarem com a 
proposta de tombamento do bem 

pertencente. 
SEÇÃO CAPÍTULO 3- Dos efeitos do tombamento TÍTULO 4- Dos efeitos do tombamento

Transferência 
de propriedade

Domínio público entre União, Estados e 
Municípios (inalienáveis por natureza)

União, Estados e Municípios: 
transferência para pessoas de direito 

público.
Caso haja transferência, deverá ser informado ao 

SPHAN
Direito de preferência (faz referência ao 
capítulo revogado na Lei-decreto n25/37

Recursos para 
intervenções

“O proprietário de coisa tombada, que não 
dispuser de recursos para proceder às obras de 

conservação e reparação que a mesma requerer, 
levará ao conhecimento do SPHAN.”

“O proprietário de coisa tombada, que 
não dispuser de recursos para proceder 
às obras de conservação e reparação 

que a mesma requerer, levará ao 
conhecimento da Secretaria de Cultura a 
necessidade de tais obras, sob pena de 
multa de valor correspondente ao de 05 

BTNs.

Intervenção no 
entorno

“Sem prévia autorização do SPHAN, não se 
poderá, na vizinhança da coisa tombada, 

fazer construção que lhe impeça ou reduza 
a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou 

cartazes,  sob pena de multa de 50% do valor do 
dano causado.”

“Não se poderá, na vizinhança da coisa 
tombada, fazer construção que lhe 

impeça ou reduza a visibilidade, nem 
nela colocar anúncios ou cartazes, sem a 
autorização prévia do Conselho Estadual 

de Cultura.”

Fiscalização

“Os bens tombados não poderão ser destruídos, 
demolidos ou mutilados, nem reparados, pintados 

ou restaurados, sem prévia  autorização da 
SPHAN sob pena de multa de 50% do valor do 

dano causado.”

“Os bens tombados não poderão ser 
destruídos, demolidos ou mutilados, nem 

reparados, pintados ou restaurados, 
sem prévia  autorização da Secretaria 

de Cultura sob pena de multa de 50% do 
valor do dano causado.”

“Poderá ser acionada a força policial 
para impedir a destruição, demolição ou 
destruição de qualquer característica do 

bem tombado.”
O bens ficam sujeitos a inspeção permanente 

da SPHAN, caso haja resistência por parte dos 
proprietários ou ocupantes, será aplicada multa 
de 10.000 réis, elevada ao dobro em caso de 

reincidência.

O bens ficam sujeitos a inspeção 
permanente da Secretaria de Cultura, 

caso haja resistência por parte dos 
proprietários ou ocupantes, será aplicada 
multa de 5 Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional - ORTNs.

Deslocamento 
de bens 

tombados

Deslocamentos de bens móveis para fora do 
país só serão permitidos para fins de intercâmbio 
cultural por curta duração, com previa audiência 

do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio 
Histórico e artístico Nacional. O não cumprimento  

acarretará  multa de 50% do valor da coisa e 
penas cominadas no Código Penal para o crime 

de contrabando

Deslocamentos de bens móveis para 
fora do estado só serão permitidos 
para fins de intercâmbio cultural por 

curta duração, com previa audiência do 
Conselho Estadual de Cultura. O não 
cumprimento  acarretará  multa de 5-20 

ORTNs.

Deslocamentos de bens móveis deverá ser 
registrado no local que tiverem sido deslocados 
no prazo de 30 dias , sob pena de multa de 10% 

do valor da coisa

Deslocamentos de bens móveis de 
propriedade do Estado ficam sujeitos 
a aprovação do Secretário de Cultura. 

Sujeito a multa de 5 ORTNs.
No caso de furto ou extravio o proprietário deverá 
informar ao SPHAN no prazo de 05 dias, o não 
cumprimento  acarretará  multa de 10% do valor 

da coisa

No caso de furto ou extravio o proprietário 
deverá informar a Secretaria de Cultura 
no prazo de 05 dias, o não cumprimento  

acarretará  multa de 10 ORTNs.

Procedimento 
de Registro

“O tombamento definitivo dos bens de 
propriedade particular será, por iniciativa do órgão 

competente do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, transcrito para os devidos 
efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro 

de imóveis e averbado ao lado da transcrição do 
domínio.”

SEÇÃO ÚNICA: DA INSCRIÇÃO E 
REGISTRO DE BENS TOBADOS

“Art. 16. O tombamento de bens imóveis, 
sem prejuízo da inscrição e registro 

próprio de que trata esta Seção, será por 
iniciativa da Secretaria de Cultura, levado 
a averbação no registro de Imóveis, com 
inovação do disposto no “caput” do art. 
246 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973.”
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CAPÍTULO  CAPÍTULO 3- Do destombamento

Destombamento Não menciona.

Destombamentos de bens serão 
efetivados segundo parecer da Conselho 

Estadual de Cultura e autorização do 
Poder Executivo, mediante decreto.

Cidades, vilas e povoados só serão 
destombados por autorização de lei 

estadual
CAPÍTULO 5- Disposições Gerais

O secretario de Cultura, os membros 
do Conselho Estadual de Cultura, 

pessoas jurídicas de direito público e/ou 
o proprietário do bem podem propor o 

destombamento do bem

SEÇÃO CAPÍTULO 5- Disposições Gerais CAPÍTULO 5- Disposições Gerais
Órgão 

responsável 
pela inscrição 

no Livro do 
Tombo

SPHAN Conselho Estadual de Cultura 

Diretorias 
Auxiliares Não menciona.

Cabe a Diretoria de Preservação da 
Memória - PRÓ-MEMÓRIA: assessorar o 
titular da Pasta e os membro do Conselho 

Estadual de Cultura na proposição de 
tombamento de bens.

Revogação  É revogada o Art 22, pela Lei 13.105, DE 
16/03/2015 em vigência.

“Art. 37. Esta Lei [...] (revoga os artigos)  
24 e 43  da Lei nº 4448 de 29.06.1983

Promoção 
Cultural

    Art. 23. O Poder Executivo providenciará 
a realização de acordos entre a União e 
os Estados, para melhor coordenação e 

desenvolvimento das atividades relativas à 
proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional e para a uniformização da legislação 
estadual complementar sobre o mesmo assunto.

Não menciona.

O SPHAN articulará entre  autoridades 
eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou 
artísticas e pessoas naturais o jurídicas afim de 
obter cooperação em benefício do patrimônio

 Projetos 
de obras e 
serviços

CAPÍTULO 3- Dos efeitos do tombamento
Os proprietários de imóveis tombados 

ou situados em áreas e sítios tombados 
ficam obrigados a ter projeto de obras ou 

serviços aprovados pela Secretaria de 
Cultura antes de requererem aprovação 

da Prefeitura do Município

  Art. 19. § 3º Uma vez que verifique haver 
urgência na realização de obras e conservação 

ou reparação em qualquer coisa tombada, 
poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-
las e executá-las, a expensas da União, 

independentemente da comunicação a que alude 
este artigo, por parte do proprietário.

Tabela 2: Análise de temáticas  entre o Decreto-Lei nº 25 e a Lei Estadual n 4.741. Fonte: Brasil, 

1937; Alagoas, 1985, Adaptado. 

Conclusões
Por fim, após a análise das duas regulamentações é levantada uma hipótese que 
o contexto vivenciado na lacuna temporal entre elas, de quase 50 anos, período 
de grande movimentação mundial na temática do patrimônio com, por exemplo, 
a Carta de Veneza (1964) e a primeira Carta de Burra (1980), tenha sido determi-
nante para justificar as pontuais diferenças encontradas. 

No desenvolvimento da pesquisa que culminou neste trabalho foram identifica-
dos normativas que corroboram com o estabelecimento da Lei nº 4.741 / 1985, 
apresentadas na tabela abaixo:

DATA LEI / DECRETO EMENTA
21 nov. 1967 2.873 Criação do Conselho Estadual de Cultura - CEC 

18 jun. 1978 3.574 Criação do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico do 
Estado de Alagoas - CONPHAE.

1980 4.156 Sobre o CONPHAE e processo de tombamento.

28 jun. 1983 4448

Fusão do CEC  e CONPHAE no Conselho Estadual de Cultura e 
Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural  (CECP), e 

consolida a Legislação estadual de conservação e defesa da memória 
cultural.

17 dez. 1985 4.741 Sobre o Tombamento de Bens para integração no Patrimônio Histórico 
Artístico e Natural do Estado de Alagoas.

Tabela 3: Listagem de normativas até a Lei Estadual n 4.741. Fonte: Alagoas, 1985, Adaptado.
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Foi identificado, assim, possibilidades de desdobramentos futuros e possível apro-
fundamento investigativo dessas normativas, além de aplicar nelas os critérios de 
análise de contexto aplicados ao Decreto-Lei nº 25/37 e a Lei nº 4.741/85. 

Espera-se que o trabalho possibilite ampliar as reflexões acerca da primeira regu-
lamentação do patrimônio material do estado de Alagoas, em correlação ao mar-
co de salvaguarda do patrimônio nacional em 37, que permitiu a conservação de 
bens culturais da paisagem histórica de Alagoas, nas cidades como Penedo, Ma-
ceió e Marechal Deodoro.
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RESUMO
Este artigo relata duas experiências desenvolvidas pela sociedade civil, instituições 
e um órgão colegiado municipal voltado para a defesa do patrimônio cultural da 
cidade de Jaboticabal/SP, no período de 2015 a 2018. O objetivo geral desta proposta 
é analisar a atuação e ações de deliberação em torno da valorização e preservação 
do patrimônio cultural urbano para colaborar na criação de políticas públicas de 
preservação do patrimônio local. Objetiva-se também refletir em que medida a 
mobilização e a responsabilidade compartilhada entre sociedade civil, instituições e 
poder público podem contribuir para o desenvolvimento de ações de salvaguarda, 
valorização e conservação de bens culturais. A primeira experiência trata-se de uma 
oficina realizada em Jaboticabal, em maio de 2015, por meio de parceria entre o 
Museu Histórico de Jaboticabal Aloísio de Almeida, o Instituto de Pesquisa de Cidades 
Criativas e Identidades Culturais – IPCCIC e a Oficina Cultural Cândido Portinari, 
estes últimos com em Ribeirão Preto/SP. A oficina “O Patrimônio Cultural na Cidade 
Criativa”, teve 27 participantes, de 5 cidades e a proposta de trabalho voltou-se 
para uma série de dinâmicas que contribuiu para a reflexão sobre as referências 
patrimoniais e culturais dos municípios, que remetessem à história, identidade e 
memória local. Cada cidade apresentou posteriormente, na Oficina Cultural Cândido 
Portinari, em um seminário de mesmo nome da oficina, um trabalho final e, no caso 
de Jaboticabal, optou-se pela apresentação de 7 rotas culturais urbanas, criadas 
na ferramenta Google Maps, que mapearam as referências patrimoniais e culturais 
do município apontadas coletivamente pelo grupo. A segunda experiência refere-
se ao processo de tombamento de 22 painéis em azulejo do artista plástico Delson 
Pedroso, distribuídos na área urbana da cidade de Jaboticabal, em residências 
particulares, estabelecimentos comerciais e em locais de responsabilidade do Poder 
Público. A Coordenadoria de Patrimônio Cultural do município apresentou ao 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Jaboticabal, em sessão ordinária de 26 
de fevereiro de 2016, o pedido de tombamento das obras e até o momento, ambos 
foram responsáveis pelo inventário técnico e artístico das obras, pelo mapeamento 
geográfico dos painéis, pela delimitação do entorno de proteção, pela criação de 
proposta de conservação e desenvolvimento de proposta de isenção de imposto para 
estabelecimentos e residências que aderirem ao processo final de tombamento. Estas 
duas experiências mostram-se importantes estudos de caso da participação social 
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e institucional na preservação e valorização do patrimônio cultural, seja por meio 
de instrumentos de proteção, como o tombamento ou, por meio da criação de rotas 
culturais que podem ser absorvidas pelo turismo, colocando o patrimônio cultural 
a serviço do desenvolvimento local.  Palavras-chave: patrimônio cultural, rotas 
culturais, tombamento, turismo cultural, desenvolvimento local.

Introdução
No decorrer deste artigo, trabalharemos alguns conceitos e discussões sobre 
termos como patrimônio cultural, participação social, turismo cultural, cidades 
criativas e desenvolvimento local. Esta proposta metodológica justifica-se para 
fundamentar teoricamente a apresentação de duas experiências patrimoniais, na 
cidade de Jaboticabal, localizada no estado de São Paulo, a 350 quilômetros da 
capital. A primeira, uma experiência coletiva de reconhecimento de referências 
culturais, realizada durante uma oficina cultural, descreve a criação de sete ro-
tas culturais e a segunda, relata parte do processo de tombamento das obras do 
artista plástico Delson Pedroso, como o primeiro processo de salvaguarda, que 
disciplina a proteção de um conjunto polinuclear de 22 painéis distribuídos pela 
área urbana do município. 

No primeiro capítulo apresentaremos algumas questões referentes à construção 
das políticas públicas de cultura no Brasil e como se deu a consolidação da partic-
ipação social, no arcabouço jurídico do país, por meio da elaboração do Plano Na-
cional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura, instituídos e implementados 
ao longo destas últimas duas décadas e que organizam a cultura e o patrimônio 
brasileiro, a partir do desenvolvimento de propostas específicas para o setor até 
2020. 

No segundo capítulo trataremos de alguns conceitos que julgamos importantes 
para o entendimento das duas experiências locais a serem relatadas e que con-
tribuem para demonstrar a importância das mesmas, quando inseridas num con-
texto de criação e desenvolvimento de políticas públicas para cultura, em especial 
para o patrimônio. Dessa forma, discorreremos brevemente sobre a consolidação 
conceitual do termo patrimônio cultural, tanto no Brasil, quanto em órgãos in-
ternacionais e em seguida articularemos algumas discussões sobre turismo e 
desenvolvimento local. Por fim, no terceiro capítulo, faremos a descrição das ex-
periências, seguidas de breves considerações finais e das referências bibliográfi-
cas utilizadas ao longo de nosso artigo.    
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1. Políticas públicas para a cultura e participação 
social
As duas primeiras décadas do século XXI foram marcadas pela construção e 
desenvolvimento de uma ampla política nacional de cultura, voltada para a área 
do patrimônio, museus e artes e desenvolvida pelo Ministério da Cultura (MinC), 
em parceria com suas autarquias e fundações, como o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), 
a Fundação Nacional de Arte (Funarte), dentre outros. Vemos a partir dos anos 
2000, uma sistematização de trabalhos, pesquisas e propostas que culminaram 
na criação de um conjunto de dispositivos jurídicos e institucionais para o estabe-
lecimento de planos, programas e ações que atendessem ao pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. 

O reconhecimento de direitos culturais e do papel do Estado como responsável 
pelo apoio e incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais no 
país, expressos no artigo 215 da Constituição Federal de 1988, conformaram um 
cenário de abertura ao diálogo com demais agentes públicos das esferas estad-
uais e municipais e com sociedade civil. O surgimento de alguns marcos legais, 
atendem a esta disposição jurídica constitucional, sendo o principal deles, a insti-
tuição do Plano Nacional de Cultura (PNC). 

Desde sua apresentação na Câmara dos Deputados, em 02 de novembro de 2000, 
pelo deputado Gilmar Machado, do Partido dos Trabalhadores (PT), de Minas 
Gerais, até sua regulamentação final, em 02 de novembro de 2010, passaram-se 
exatamente 10 anos (Varella, 2014). A lei 12.343/10 instituiu o Plano Nacional de 
Cultura (PNC), criou o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 
(SNIIC), estabeleceu doze princípios para a política cultural no país e apresentou 
dezesseis objetivos que deveriam ser desenvolvidos por meio de programas e 
ações, para que 53 metas fossem atingidas até 2020. Com duração plurianual de 
10 anos, o PNC foi a consolidação de uma proposta de discussão sobre a área da 

cultura, resultado de planejamento para a cultura que contou com a participação 
social durante todo seu processo de construção.

Paralelamente à construção e consolidação do PNC como aparato jurídico, o MinC 
e toda sua estrutura organizacional passou a desenvolver, mais sistematicamente, 
seus programas e ações, de 2003 em diante, a partir da orientação do Plano e se-
guindo a proposta de entendimento de cultura por um viés antropológico, social 
e econômico. O Plano organiza o conceito de cultura em três dimensões comple-
mentares entre si: “a cultura como expressão simbólica; como direito de cidada-
nia; e, como campo potencial para o desenvolvimento econômico com sustent-
abilidade” (MinC, 2010, p.9). Entende-se então, que com o PNC, a construção de 
políticas públicas deveria integrar os poderes públicos e comunidade para condu-
zir à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, à produção, promoção 
e difusão de bens culturais, à formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura em suas múltiplas dimensões, à democratização do acesso aos bens da 
cultura e à valorização da diversidade étnica e regional, conforme previsto no 
parágrafo 3º, do artigo 215, da CF 88. 

Dentro deste quadro de responsabilidades, instituição de direitos e deveres e 
de construção de políticas públicas de cultura, frisam-se as ações colaborativas 
e participativas da comunidade e do poder público na promoção e proteção do 
patrimônio cultural brasileiro. Segundo uma publicação lançada pelo MinC, em 
dezembro de 2012, conhecida como “Guia de orientações para municípios: Sistema 
Nacional de Cultura”, para que qualquer proposta cultural seja eficiente torna-se 
necessário que as políticas criadas se consolidem como políticas de Estado, com 
uma elevada participação e controle social. Assim, o Sistema Nacional de Cultura 
(SNC) caracteriza-se como o principal articulador federativo do PNC e estabelece 
os mecanismos de gestão compartilhada entre os entes federados e a sociedade 
civil, sendo as principais, as conferências de cultura e os conselhos de política cul-
tural, que podem se desdobrar, inclusive em conselhos de defesa do patrimônio. 
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 De acordo com Aragão (2013) as conferências se estabelecem como a 
oportunidade da sociedade exercer seu direito de colaborar nas discussões e de-
bates para a formulação de políticas públicas. Como espaço de escuta e de proces-
so participativo, as conferências podem ser o momento em que as demandas do 
setor cultural se convertam em planos e programas, além de poderem ser enten-
didas como uma oportunidade de aproximação entre Estado e sociedade civil. 

 As conferências nacionais, estaduais e municipais são portanto, “encarre-
gadas de avaliar as políticas culturais, analisar a conjuntura cultural e propor diretrizes 
para os planos de cultura” (MinC, 2012, p. 27). Apesar de possuírem características 
participativas, com potencialidades para a construção de objetivos, ações, metas, 
indicadores e proposição de avaliação, análises e diretrizes para a área cultural, 
não há um realização sistemática destes encontros, inclusive que possibilite acom-
panhar e avaliar as políticas culturais que vierem a ser implementadas. Cabem 
portanto, aos conselhos de cultura e patrimônio serem um canal mais contínuo 
e regular de discussão e debate na área cultural e que sejam preferencialmente, 
constituídos paritariamente entre representantes da sociedade civil e do poder 
público, além de trabalharem num objetivo comum de desenvolver uma gestão 
compartilhada das responsabilidades e dos processos decisórios na área cultural 
e patrimonial. 

Como uma das partes integrantes dos sistemas de cultura, os conselhos são órgãos 
colegiados que visam refletir e deliberar acerca das necessidades de seus Estados 
ou municípios, mas sobretudo, devem ser canais de proposição e aprovação das 
diretrizes para compor os planos de cultura; sejam locais de apropriação de dire-
trizes gerais para financiamentos e de acompanhamento dos seus instrumentos, 
inclusive dos fundos de cultura; e, que sejam espaços para a fiscalização da apli-
cação dos recursos recebidos das transferências federativas e provenientes das 
próprias dotações orçamentárias estaduais e municipais (MinC, 2012).

Assim, a criação e funcionamento de conselhos municipais de cultura, patrimô-
nio e turismo configuram-se como importantes órgãos que contribuem para a 

valorização do patrimônio cultural, para o reconhecimento daquilo considerado 
importante pela comunidade, que deva ser preservado como herança e para o 
estabelecimento de ações que contribuam para o desenvolvimento local. Conse-
quentemente, a presença de representantes da área patrimonial, em especial nos 
de cultura e turismo, propicia a integração de políticas de áreas diversas, porém 
afins. 

Deste modo, os conselhos que trabalharem a discussão dos objetivos do PNC que 
estão diretamente ligados ao patrimônio cultural – a saber: reconhecer e valori-
zar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira; proteger e promover o pat-
rimônio histórico e artístico, material e imaterial; valorizar e difundir as criações 
artísticas e os bens culturais; promover o direito à memória por meio dos museus, 
arquivos e coleções; universalizar o acesso à arte e à cultura; reconhecer os sa-
beres, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus detentores 
– terão uma oportunidade em desenvolver suas localidades de forma integrada 
ao turismo cultural e potencializar ações de valorização cultural e da identidade.

2. Patrimônio cultural, turismo, cidades criativas e 
desenvolvimento local
O pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura e o apoio ao 
incentivo e valorização e difusão das manifestações culturais é um direito funda-
mental garantido pelo Estado por meio da Constituição Federal de 1988 (CF 88). 
Em seu artigo 216, a cultura e suas manifestações são entendidas como constitu-
intes do patrimônio cultural brasileiro, por fazerem referência à noção de iden-
tidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que constituem a sociedade 
brasileira. Portanto, as formas de expressão (modos de criar, fazer e viver), as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objeto, documentos, ed-
ificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico são considerados componentes do amplo 
patrimônio presente no país.
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O desenvolvimento da definição deste conceito é marcado por uma ampla artic-
ulação de atores e instituições internacionais e nacionais, que atualmente con-
sideram o patrimônio cultural composto por uma natureza material e imaterial. 
Publicado no ano 2000, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), o dossiê ‐O registro do patrimônio imaterial‐, colocou a Conferência Ger-
al da UNESCO, em sua 17ª sessão, realizada entre 17 de outubro a 16 de novembro 
de 1972, como um marco no aprofundamento das discussões sobre o patrimônio. 

A conferência, por meio da ‐Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 
Cultural e Natural‐ definiu a noção de patrimônio cultural e natural, bem como as 
diretrizes para a elaboração das formas de trabalho e competências que caberi-
am aos Estados, perante as formas de proteção, conservação, valorização e trans-
missão patrimonial, inclusive com a criação de programas educativos para inten-
sificar o respeito aos bens entendidos pelo documento. As tipologias conceituais 
consideradas como patrimônio foram os monumentos, os conjuntos e os sítios.

Nestas tipologias de definição do patrimônio cultural, não há menção às formas 
de expressão, aos modos de criar, fazer e viver e às manifestações culturais de 
modo geral. De acordo com o dossiê, há uma mobilização internacional, capita-
neada pela Bolívia, junto à UNESCO, para o desenvolvimento de mais estudos 
que ampliassem o escopo jurídico para a proteção das manifestações de cultura 
tradicional e popular. Surgiu, portanto neste contexto, a necessidade de recon-
hecimento, por parte da comunidade internacional, daquele patrimônio que não 
fosse apenas monumento físico, conjunto arquitetônico ou sítio arqueológico. Em 
outras palavras, a parte ‐material‐ do patrimônio preconizada e reconhecida em 
documento vinculante, deveria dar espaço para a criação de diretrizes de proteção 
e preservação para a parte ‐imaterial‐ do patrimônio. 

Dessa forma, consideramos que a separação do patrimônio em naturezas dis-
tintas ‐ material e imaterial ‐, diz respeito, mais a uma disputa ideológica, de luta 
pela abertura de diálogo e discussões, pelo reconhecimento da diversidade cultur-
al e pelo reconhecimento de um conceito de patrimônio entendido num sentido 

mais amplo, do que uma falsa dicotomia que separa uma natureza indivisível. En-
tendemos as formas de expressão, festas ou celebrações, os modos de criar, fazer 
e viver e as manifestações artístico-culturais, imbricadas de valores simbólicos, 
históricos, afetivos, carregados por disputas, conquistas e perdas e inerentes ao 
ser humano, como qualquer outro bem cultural material. Entretanto, respeitamos 
este histórico de lutas e disputas que conformou esta divisão no âmbito interna-
cional e que refletiu diretamente na formatação das políticas públicas nacionais 
próprias para o patrimônio imaterial. 

O que mais recentemente passou a ser denominado como patrimônio cultural 
imaterial ou intangível teve sua consolidação, a partir da ‐Recomendação sobre 
a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular‐, documento produzido na 25ª 
sessão da UNESCO, datada de 15 de novembro de 1989. Os enfrentamentos e 
disputas ideológicas iniciadas junto a este órgão, no contexto de 1972, tiveram voz 
neste documento, que definiu a cultura tradicional e popular de maneira ampla. 
Com esta Recomendação há uma ampliação da noção de patrimônio, ratificada 
em Conferência da UNESCO, que mesmo não sendo expressa em um documento 
de caráter vinculante, como a ‐Convenção para a Proteção do Patrimônio Mun-
dial, Cultural e Natural‐, representa uma conquista em âmbito internacional. O 
documento de 1989 considera a cultura tradicional e popular como parte do pat-
rimônio universal da humanidade, um meio de aproximação entre povos e grupos 
sociais existentes e ferramenta para afirmar a identidade cultural. Dessa forma, 
ficam definidos os procedimentos para identificação, conservação, salvaguarda, 
difusão e proteção da cultura tradicional e popular e o estabelecimento dos pro-
tocolos para a cooperação internacional entre os Estados-membros. 

Assim, a recomendação entende a importância da integridade das culturais popu-
lares e tradicionais quando forem difundidas, preocupando-se com uma possível 
distorção dessas expressões. Neste sentido, é pertinente entendermos o turis-
mo uma atividade integrante da cultura e que pode ser inserida no âmbito das 
discussões das cidades criativas, uma vez que segundo Jaime Lerner apud Reis 
e Kageyama (2011), os elementos de identidade, autoestima e o sentimento de 
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pertencimento estão imbricados aos próprios pontos de referência que as pes-
soas tem da cidade. Consequentemente, esses elementos tem a capacidade de se 
derivarem e se unirem na concepção da cidade e nas suas estruturas de desen-
volvimento, como o cultural, social, econômico e no turismo. 

Concordamos com o autor ao dizer que a cidade criativa é uma estrutura integra-
da de vida e trabalho e o engendramento de equações de corresponsabilidade 
entre governo, setor privado e sociedade civil, além de possibilitar soluções, pode 
definir agendas positivas em todos os setores. Assim, é imprescindível estruturar 
as cidades, antes de tudo, atraentes para sua própria população, uma vez que não 
se prepara a cidade para turistas, porque o modo como ela serve a seus mora-
dores, pode ser um parâmetro de qualidade de vida, que consequentemente atrai 
turistas (Lerner apud Reis e Kageyama, 2011, p. 42). Dessa forma, o turismo pode 
ser considerado para a formação de cidades criativas, se respeitar o equilíbrio en-
tre parcerias, concepção de cidade a ser sonhada e construída e qualidade de vida. 

Já para Pardo apud Reis e Kageyama (2011), um local se transforma em uma ci-
dade criativa, apenas se considerar a capacidade de criatividade cultural, científica, 
técnica e artística de seus moradores, como base para criar sistemas inovadores. 
O autor enumera alguns fatores fundamentais para a criatividade na cidade, onde 
destacamos a tradição e força cultural, a dinâmica empreendedora entre setor 
privado, instituições e cidadãos e a capacidade em gerar sinergias e processos de 
interesse geral, que incluam as iniciativas públicas e privadas. Ou seja, o turismo 
pode fomentar a economia local, o desenvolvimento dos serviços e o próprio au-
mento da demanda cultural desde que respeite, em primeiro lugar, a preservação 
das identidades locais. 

Para estes autores, pensar o desenvolvimento local requer, portanto o conheci-
mento das potencialidades identitárias/culturais, econômicas e sociais, de forma 
a garantir a qualidade de vida com parâmetros de solidariedade e sustentabili-
dade entre moradores, setores econômicos e setores públicos. Conforme explica 
Varine (2013), o termo desenvolvimento local e sustentável não pode ser pensado 

de forma fragmentada em econômico, social e cultural. O pensar sobre o desen-
volvimento de uma localidade comporta a necessidade da conexão, reflexão e 
interação entre diferentes setores e saberes e nesta perspectiva o patrimônio 
deve ser pensado pelos seus criadores e detentores, em toda a sua complexidade 
e totalidade para contribuir ao desenvolvimento territorial. Ou seja, valorizar o 
conhecimento do mapa e das singularidades territoriais contribuem fundamen-
talmente para o desenvolvimento de cidades criativas. Seguindo neste sentido e 
entendimento sobre patrimônio, turismo e cidades criativas é que apresentamos 
as duas propostas tratadas no capítulo a seguir. 

3. Experiências participativas na valorização e 
preservação do patrimônio cultural em Jaboticabal –
SP 

3.1 A oficina “O patrimônio cultural na cidade criativa”
O município de Jaboticabal, localizado na região nordeste do Estado de São Paulo, 
faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto, composta por 34 municípios 
que somam aproximadamente 1.678.000 pessoas. A cidade com 75.000 habi-
tantes é a terceira maior da região, atrás de Ribeirão Preto e Sertãozinho. Possui 
cinco equipamentos culturais de responsabilidade pública: o Theatro Municipal 
Manoel Marques de Mello e a Pinacoteca Municipal Charny Leite Bueno Sobrinho, 
ambos fechados, o primeiro para uma reforma que fará a adequação técnica do 
espaço para teatro e o segundo, que aguarda um novo prédio para a exposição de 
seu acervo. Somam-se a Biblioteca Municipal Julia Luiz Ruete, a Concha Acústica 
Lions Club e o Museu Histórico de Jaboticabal Aloísio de Almeida, todos em funcio-
namento, abertos ao público e com programação contínua de atividades. 

O Museu Histórico de Jaboticabal Aloísio de Almeida, instituição aberta desde 16 
de julho de 1979, comemora anualmente o Dia Internacional de Museus (18 de 
maio), com uma programação voltada para os temas escolhidos pelo Conselho 
Internacional de Museus (ICOM). Em 2015, na 13ª Semana de Museus, o temário 
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foi “Museus para uma sociedade sustentável” cuja proposta visava enfatizar a im-
portância do papel dos museus nos processos de fomento à sustentabilidade am-
biental, econômica e sociocultural. 

Foi neste contexto de elaboração de propostas para a realização da Semana de 
Museus de 2015 e no próprio interesse do Instituto de Pesquisa de Cidades Cria-
tivas e Identidades Culturais (IPCCIC) em desenvolver pesquisas sobre o potencial 
criativo e sobre a identidade cultural na região metropolitana de Ribeirão Preto, 
que o Museu Histórico acabou participando de um projeto de oficinas denom-
inado “O patrimônio na cidade criativa”. Esse projeto foi realizado por meio de 
parceria entre o IPCCIC e a Oficina Cultural Cândido Portinari, ambos com sede em 
Ribeirão Preto e atendeu as cidades de Franca, Jaboticabal, Nuporanga, Bebedou-
ro, Ituverava, São Simão e Barretos. 

As oficinas foram desenvolvidas por três profissionais com formação e experiên-
cias diversas em educação, gestão cultural, iniciativas sociais e criativas, pesquisas 
e estudos teóricos, além de serem membros e pesquisadoras do IPCCIC. O currí-
culo das organizadoras demonstrou a importância da formação e atuação multi-
disciplinar no campo da cultura e como influenciou para a estrutura da proposta 
da oficina ser pensada a partir de uma base de troca de experiências e de in-
strumentalização de termos como patrimônio cultural, cultura, cidade e economia 
criativa no âmbito teórico, crítico, legal e prático. Em um encontro de oito horas 
de duração, o desenvolvimento metodológico do encontro dividiu-se entre teoria 
e prática, contribuindo para que o participante pudesse se entender como um 
agente capaz de transformar a cidade em um lugar criativo e consequentemente, 
apto a colaborar com o desenvolvimento local. 

Realizada no dia 23 de maio de 2015, no sábado, a oficina teve 27 participantes, 
das cidades de Jaboticabal, Sertãozinho, Guatapará, Taquaritinga e Itápolis com 
a presença de estudantes, professores e profissionais da cultura, como artistas, 
dançarinos, agentes e gestores culturais. Após a apresentação da base teórica e 
de uma série de dinâmicas práticas, os integrantes foram divididos em grupos 

por cidade, para que discutissem sobre as referências patrimoniais e culturais de 
seus munícipios, que remetessem à singularidade histórica e cultural, às ações 
de identidade e da memória local. Os representantes da cidade de Jaboticabal, 
presentes em maior número, foram divididos em dois subgrupos e dessa forma, 
puderam apresentar suas referências sobre a cidade, que muitas vezes remetiam 
à memória afetiva, ao vivencial, ao próprio mundo do trabalho ou às práticas de 
lazer. Após trinta minutos de atividade, os grupos apresentaram seus levantamen-
tos e suas impressões colocadas e discutidas na roda.

Os dois grupos de Jaboticabal apresentaram coletivamente o levantamento das 
referências culturais das festas, celebrações, lugares, gastronomia e edificações. 
Ao todo foram levantadas 62 referências culturais no município, com destaque 
para duas referências. Uma delas é a Festa do Quitute, que por meio de inves-
timento público reúne durante a semana de aniversário do município e da pa-
droeira da cidade Nossa Senhora do Carmo, comemorado todo 16 de julho, por 
volta de 120000 pessoas em seis dias de festas. Organizada e estrutura na Estação 
Cultural de Eventos Cora Coralina e nos seus arredores, a festa possui uma forte 
característica gastronômica, que reúne 36 entidades participantes, responsáveis 
pela comercialização de pratos típicos das comunidades italiana, japonesa, caipira 
e outras. Além dos shows musicais, cuja programação também reúne artistas lo-
cais, a festa comporta a Expofeira de Arte e Artesanato, com o trabalho de artistas 
plásticos e artesãos locais. Assim, representativa da maior festividade realizada na 
cidade, a Festa do Quitute foi citada por quase todos os membros de Jaboticabal. A 
outra referência diz respeito a um salgado frito típico da região chamado cigarre-
te, cuja massa semelhante ao do pastel, porém com formato cilíndrico e recheado 
com presunto e queijo, foi popularizado por salgadeiras da família Biondina. 

Os grupos foram convidados a participarem no final do ano de um seminário de 
mesmo nome da oficina, para apresentarem propostas de sistematização dos 
trabalhos de mapeamento das referências culturais. Dessa forma, pensou-se na 
criação de algumas rotas culturais que organizassem os apontamentos feitos pe-
los dois grupos de Jaboticabal. Por meio da ferramenta Google Maps foram cri-
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ados sete circuitos culturais divididos em uma rota dos edifícios históricos, uma 
rota dos lugares da memória dos mortos, mapeando os cemitérios do município, 
uma rota de igrejas e capelas, uma rota da gastronomia local, outra apenas das 
festas e celebrações, uma rota com os locais verdes do município e uma rota dos 
estabelecimentos comerciais com 90 anos e ainda em atividade. Assim temos: 

Circuito A - Rota Histórica, composto por: 1 - Praça Dr. Joaquim Batista, 2 - Cate-
dral Nossa Senhora do Carmo, 3 - Biblioteca Municipal Julia Ruiz Ruette, 4 - Hotel 
Municipal, 5 - Club Jaboticabal, 6 - Escola Estadual Aurélio Arrobas Martins, 7 - Cine 
Theatro Municipal Manoel Marques de Mello, 8 - Senac - Antiga Prefeitura Munic-
ipal de Jaboticabal, 9 - Esquina Cultural, 10 - Antigo Palacete Episcopal, 11 - Loja 
Maçônica Fé e Perseverança, 12 - Cine Polytheama, 13 - EMEB Coronel Vaz, 14 - Rua 
Rui Barbosa, 15 - Antiga Estação Ferroviária da Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro. Inicia-se no marco zero da cidade, percorre vários locais do centro histórico 
e o parte do primeiro bairro da cidade, Aparecida. Destacam-se os edifícios com 
usos modificados, como a biblioteca (antiga residência), a Esquina Cultural com o 
Museu (antiga residência) e a Escola de Arte (antigo seminário) e o palácio episco-
pal (atualmente comércio). Além disso, foram citados os que deixaram de existir 
definitivamente, como o Cine Polytheama e vários estabelecimentos da rua Rui 
Barbosa, a principal do comércio local. 

Num contexto de reformulação do Código de Posturas Municipal, no final do sé-
culo XIX, o poder local reestruturou-se junto à Igreja Católica e ao Governo do 
Estado, para criar um cemitério municipal e transladar os restos mortais de dois 
cemitérios da cidade para o novo estabelecimento. Logo em seguida, a cidade 
sofreu um surto de febre amarela, vitimando quase mil indivíduos ao longo de 
poucos meses e foi necessário criar um cemitério específico para receber os cor-
pos daqueles acometidos pela doença. Esse momento da história local é corren-
temente mencionado pelos habitantes locais, assim o próximo circuito, que faz 
menção a este período, ficou denominado de Circuito B - Rota dos Cemitérios, 
composto por: 1 - Cemitério do Santíssimo Sacramento, 2 - Cemitério Bom Pastor, 
3 - Cemitério Municipal, 4 - Cemitério do Lazareto, 5 - Cemitério do Hospital de 

Isolamento, 6 - As três catacumbas, 7 - Cemitério do Distrito de Córrego Rico, 8 - 
Cemitério de Lusitânia. Destacam-se os cemitérios hoje inexistentes, como o do 
Santíssimo Sacramento, atualmente a Praça 9 de Julho, o do Bom Pastor, aonde foi 
construído um colégio e posteriormente, uma faculdade e o Cemitério do Hospital 
do Isolamento, que corresponde às proximidades do atual Hospital São Marcos. 

Faz parte do Circuito C - Rota da Fé as seguintes igrejas e capelas católicas: 1 - Ig-
reja São José Operário, 2 - Igreja Nossa Senhora de Lourdes, 3 - Capela do Colégio 
Santo André, 4 - Igreja São Benedito, 5 - Catedral de Nossa Senhora do Carmo, 6 
– Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 7 - Igreja Santa Tereza de Jesus, 8 - Igreja 
São Judas Tadeu, 9 - Capela de Santo Antônio, 10 - Capela do Enforcado, 11 - Igreja 
de São João Batista e Igreja de Santos Reis e 12 - Igreja de São Miguel Arcanjo. Este 
circuito ficou responsável por atender aos devotos da fé católica, principalmente 
por um dos milagres de Nossa Senhora, ser o da menina cega de Jaboticabal. A 
cidade possui um Santuário de Nossa Senhora, recentemente reconhecido com 
este título e a municipalidade, conjuntamente com a Igreja Católica e membros 
da sociedade civil, estudam a inserção do município no Caminhos da Fé, com a 
criação de uma rota que ligaria o Santuário de Nossa Senhora de Jaboticabal ao 
Santuário de Nossa Senhora de Aparecida.

A rota da economia criativa ficou marcada no Circuito D – Rota da Gastronomia, 
com os seguintes locais: 1 - Bar Biondina, 2 - Bar Do Tão, 3 - Pizzas e Massas O Pro-
gredior, 4 - Bar do Rubinho, 5 - Groselha De Bonis e Vinagre Oriental, da Indústria 
de Bebidas Luiz de Bonis e 6 - Indústria Comércio Bebidas Palazzo. Ressalta-se o 
Bar Biondina, cuja família disseminou o salgado cigarrete e fabrica de groselha 
De Bonis e Pizzaria O Progredior, como estabelecimentos industriais/comerciais 
tradicionais da cidade. 

No próximo circuito ficou a rota do patrimônio imaterial, chamado de Circuito E 
- Festas e Celebrações, com as seguintes festas e celebrações: 1 - Folia de Reis de 
Córrego Rico, 2 - Festa de São João de Córrego Rico, 3 - Festa do Quitute e Feira de 
Arte e Artesanato, 4 - Festa de Cosme e Damião, 5 - Festa do Mestre Zé Pelintra, 
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6 - Festa da Capoeira e 7 - Noite de Belém. Evidencia-se o distrito de Córrego Rico 
que possui a Celebração da Missa da Epifania, em que os Foliões de Reis fazem sua 
anual apresentação das espadas e a devoção da bandeira. Além disso, o distrito 
faz a festa de São João, com uma grande fogueira aonde à meia noite, os devotos 
tradicionalmente a atravessam descalços. 

Na rota a seguir, apresentam-se as paisagens naturais do município, cuja rota fi-
cou denominada de Circuito F - Rota Verde: 1 - Lago Municipal, 2 - Parque Ecológi-
co Argeo Roma, 3 - Bosque Municipal Francisco Buck, 4 - Lagoa do Peta, 5 - Chá-
cara Dr. Locke, 6 - Mata do Jardim São Marcos e 7 - Horto Florestal da UNESP. 
Alguns destes locais são frequentemente usados como locais de práticas esport-
ivas, como o Lago Municipal e o Parque Ecológico Argeo Roma, sendo o primeiro 
inclusive, referência na montagem de palcos culturais e na praça de alimentação 
aos finais de semana. 

A seguir temos uma imagem da rota das festas e celebrações: 

Figura 1. Circuito E, com destaque para a Festa de São João, no Distrito de Córrego Rico. Crédito da 

autora.

E por último, o Circuito G - Rota dos Estabelecimentos Históricos: 1 - Pernambu-
canas – Jaboticabal, 2 - Casa Lessi, 3 - Casa Lerro, 4 - Hotel Municipal, 5 - Pizzaria 
O Progredior, 6 - Livraria A Acadêmica, 7 - Cerâmica Stefani. Esta rota apareceu 
como uma homenagem aos estabelecimentos comerciais da cidade, que na épo-
ca do oficina possuíam quase 90 anos de funcionamento. Destaca-se a Cerâmica 
Stefani, produtores dos filtros de cerâmica São João e a Livraria A Acadêmica, im-
portante referência cultural na cidade. 

As sete rotas criadas não correspondem à totalidade das referências culturais e 
patrimoniais de Jaboticabal e nem pretenderam ter essa característica. Os circu-
itos foram resultado de um exercício coletivo, que com o auxílio e aperfeiçoamen-
to de outras ferramentas tecnológicas, podem vir a ser colocados em uma plata-
forma virtual, destinados tanto ao fomento do turismo cultural, como à criação de 
ações de educação patrimonial. Foi uma proposta que visou demonstrar o poten-
cial patrimonial do município e para se pensar em caminhos para o fortalecimento 
da economia e da cidade criativa. 

3.2 O processo de tombamento dos painéis do artista 
plástico Delson Pedroso
A segunda experiência a ser relatada diz respeito a parte do processo de tomba-
mento de 22 painéis de óleo sobre azulejo do artista plástico Delson Pedroso, nat-
ural de Jaboticabal e que produziu boa parte de sua obra no município. Por meio 
de nota divulgada em jornal local, a família do artista solicitava que seu nome e 
obra fossem homenageados e após conversa com o Departamento de Cultura do 
município, iniciaram-se os procedimentos para indicar os painéis de Delson para 
proteção pelo instrumento de tombamento. O Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico de Jaboticabal foi notificado pelo Departamento por meio de sua Co-
ordenadoria de Patrimônio Cultural no dia 26 de fevereiro de 2016. Na reunião 
do colegiado em 25 de maio foram apresentadas as instruções preliminares com 
pareceres técnicos das áreas de História, Arquitetura e Urbanismo e Artes e foi 
nomeado um Conselheiro Relator.
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Em 30 de junho, o voto do conselheiro relator mostrou-se favorável à abertura 
do processo de tombamento de painéis e os passos seguintes a serem realiza-
dos segundo o Decreto N° 4.136, deveriam ser a abertura do processo, a noti-
ficação dos proprietários dos painéis e o encaminhamento, pela Coordenadoria 
do Patrimônio, de pesquisas aprofundadas para a adequada caracterização do 
bem e obtenção do maior número de documentos e informações das obras e dos 
imóveis. No entanto, no mês seguinte, o colegiado, com gestão de ações prevista 
de setembro de 2014 a setembro de 2016, foi desfeito e a Secretaria de Governo 
do município optou por não fazer nova nomeação. Assim, o Departamento de Cul-
tura decidiu que os trabalhos da Coordenadoria do Patrimônio também deveriam 
ser cessados. Findada a gestão em dezembro de 2016 e iniciada uma outra gestão 
municipal, a partir de janeiro de 2017, a Secretaria de Governo reiniciou o chama-
mento da população e entidades para composição dos conselhos municipais que 
haviam sido interrompidos. Novos conselheiros foram nomeados por meio da 
Portaria nº 449, de 28 de abril de 2017 e a posse efetivou-se em 18 de agosto. 

Quando da posse do novo Conselho, a nova Coordenadoria elaborou pauta em 
que na Ordem do Dia, apresentava em regime de urgência, a nomeação do cor-
po técnico para continuidade dos trabalhos a respeito do tombamento e a retro-
spectiva das demandas acerca do processo. Após três sessões, o corpo técnico 
foi nomeado e nas sessões seguintes, abriu-se o processo, notificaram-se os pro-
prietários e reuniram-se informações sobre o artista, com entrevistas e pesquisa 
documental, além da realização de levantamento específico sobre cada um dos 
painéis. 

contra e 1 proprietário responsável por 4 painéis, posicionou-se a favor e a Prefei-
tura Municipal, responsável por 4 painéis, posicionou-se favorável. 

A maioria dos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, demonstrou inter-
esse pelo tombamento das obras de Delson Pedroso, entendendo que poderiam 
utilizar este instrumento de proteção como uma estratégia para agregar valor à 
sua prestação de serviços ou mercadoria. Apenas um proprietário posicionou-se 

contra. Dessa forma, dos 6 estabelecimentos comerciais temos o seguinte panora-
ma: 1 responsável por 6 painéis posicionou-se a favor; 4 responsáveis por 1 painel 
cada, posicionaram-se a favor e 1 proprietário responsável por 1 painel posicio-
nou-se totalmente contra. Dos 5 proprietários particulares, temos: 3 proprietários 
não foram localizados até o momento, 1 proprietário 

Figura 2. Mapa parcial de Jaboticabal mostrando as 15 localizações dos painéis de Delson Pedroso. 

Em amarelo, os proprietários ainda não localizados; em vermelho, os proprietários contra o 

tombamento e em verde, aqueles à favor.

A Coordenadoria propôs algumas medidas a serem realizadas caso o conjunto 
de painéis vierem a ser tombados: Elaboração de plano de divulgação do pat-
rimônio tombado, para fins de comunicação à comunidade sobre a importância 
e valor dos bens tombados e sobre a importância e relevância da obra de Delson 
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Pedroso (palestras, entrevistas, exposições virtuais, catálogos etc); Elaboração de 
plano de divulgação científica: realização de estudos e pesquisas sobre os painéis 
e sobre a obra do artista, em parceria com universidades, faculdades, Institutos 
de pesquisa, ou acadêmicos interessados; Elaboração de plano de conservação 
e manutenção dos painéis, por meio de projetos de conservação, manutenção e 
restauro elaborados por empresa especializadas, por estabelecimentos de ensino 
técnico ou superior; e, Elaboração de plano de Captação de Recursos: acesso a 
leis de incentivo específicos para bens tombados; e, Elaboração de Incentivo Fiscal 
IPTU aos proprietários que aderirem ao tombamento.

Estrutura-se uma reunião entre proprietários, locatários, Poder Público e Con-
selho de Defesa do Patrimônio e caso ainda haja proprietários desfavoráveis ao 
tombamento, o conselheiro relator poderá proceder às seguintes situações: tom-
bamento compulsório da totalidade do conjunto de painéis, ou seja, à revelia dos 
proprietários que se manifestaram contra; tombamento parcial e definitivo dos 
painéis cujos proprietários foram a favor e tombamento provisório daqueles que 
se manifestarem contra; tombamento parcial e definitivo dos painéis cujo propri-
etários foram a favor, desconsiderando aqueles que foram contra. 

Espera-se que as próximas sessões deem os subsídios necessários ao conselheiro 
relator para elaborar sua decisão final relativa ao processo de tombamento em 
uma das possibilidades apresentada pela Coordenadoria e o processo seja vota-
do e finalizado. Assim, o município poderá ter um seu histórico de proteção ao 
patrimônio cultural, o primeiro conjunto polinuclear de bens culturais tombados. 

4. Considerações finais 
Os relatos aqui apresentados foram resultado de experiências coletivas que 
procuraram refletir aquilo que a população jaboticabalense escolheu como repre-
sentativa de suas referências culturais e patrimoniais. A primeira uma experiência 
advinda de apenas um encontro em uma oficina cultural, tem a potencialidade 
de se desdobrar em outras atividades de valorização do patrimônio local como 

a criação de plataformas virtuais, divulgação em escolas e em outros locais, dos 
links das rotas feitas no Google Maps, elaboração de ações de Educação Patrimo-
nial e outras oficinas para mapear outras referenciais culturais; são exemplos de 
trabalhos que podem contribuir para o desenvolvimento de uma cidade criativa 
pelo viés do patrimônio cultural. A segunda experiência, que envolve instâncias 
colegiadas de participação social acabou por demonstrar que os conselhos devem 
atuar em benefício de sua população e podem ser canais de diálogo e de busca de 
soluções para a demanda local. Mesmo para aqueles proprietários que se mostr-
aram contra o tombamento dos painéis, seus argumentos foram respeitados e as 
discussões até agora construídas demonstram que a via do tombamento parcial 
é o mais adequado para ambas partes. Este processo torna-se um exemplo para 
os demais que vierem a ser instaurados, da necessidade de continuidade de tra-
balhos pelos conselheiros, independente da gestão municipal e da construção de 
instrumentos de proteção ao patrimônio que contribuam para o desenvolvimento 
local. Neste caso dos painéis de Delson Pedroso, uma rota cultural que percorra 
suas obras está em construção pela municipalidade em parceria com todos os 
envolvidos. 
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RESUMO
A reabilitação de bens de valor histórico quando integrados a cidade atual é 
fundamental para viabilizar sua preservação. Na Europa, a destinação de edificações 
para fins habitacionais é uma prática comum. Países como a França e Inglaterra têm 
mais da metade da sua produção imobiliária originaria desse método. Segundo a 
arquiteta Alejandra Maria Devecchi, no Brasil, isso faz parte de um processo recente, 
com suas primeiras experiências iniciadas nos anos 2000. O termo Retrofit oriundo 

da Europa e Estados Unidos significa “colocar o antigo em forma”, “retro” vem do 
latim movimentar-se para trás e “fit” do inglês, adaptação ou ajuste, e segundo 
os preceitos da Carta de Lisboa(1995) se encaixa no conceito de reabilitação de 
uma edificação a medida em que a recupera, efetuando ações que garantam a 
modernização e melhorem seu desempenho as necessidades contemporâneas,  
diferente da restauração que “compreende obras especializadas de conservação 
e consolidação de uma construção, assim como a preservação ou reposição da 
totalidade de parte de sua concepção original ou correspondente aos momentos 
mais significativos de sua história”. A capital paraibana, assim como outras 
cidades brasileiras, vem acompanhando um processo de deterioração, abandono e 
subutilização de algumas edificações modernistas da década 50/60, bem como, parte 
do estoque construído locado no centro histórico. Esse contexto, aliado à carência 
de unidades de moradia para uma parcela significativa da população, reforça a 
necessidade de refletir de maneira coerente sobre quais- exemplares considerando 
suas especificidades -se adequariam melhor a essa demanda. Com isso, o presente 
trabalho tem como objetivo destacar a salvaguarda de um exemplar moderno 
inserido no CHJP a partir de sua reabilitação para uso habitacional. Neste contexto, 
a metodologia adotada busca identificar e selecionar os exemplares modernos, sem 
uso, inseridos na poligonal de tombamento federal, que se adequem a dialética 
atual de habitação popular que compreende unidades com área construída 
reduzida. Sendo os exemplares modernos, edificações que adotam os seguintes 
pressupostos: planta livre, janelas em fita, pilotis etc. e permitem o fracionamento 
do pavimento tipo adequando-o a nova função, uso habitacional, sem que ocorra 
alterações no ritmo das fenestrações e consequentemente alterações na fachada não 
comprometendo os valores culturais do edifício. Tendo como base a importância da 
preservação à arquitetura moderna que até hoje lida com a carência de diretrizes 
especificas para sua salvaguarda, levando muitas vezes ao desconhecimento do 
seu valor e por consequência o desaparecimento dessa arquitetura em relação ao 
contexto da cidade.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Centro Histórico de João Pessoa, Retrofit, 
Habitação Social e Preservação
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Introdução
A reabilitação de bens de valor histórico quando integrados a cidade atual é fun-
damental para viabilizar sua preservação. Na Europa, a destinação de edificações 
para fins habitacionais é uma prática comum. Países como a França e Inglaterra 
têm mais da metade da sua produção imobiliária originaria desse método. Segun-
do a arquiteta Alejandra Maria Devecchi, no Brasil, isso faz parte de um processo 
recente, com suas primeiras experiências iniciadas nos anos 2000. Para (Moraes 
e Quelhas 2011, p.07) retrofit é caracterizado como sendo “qualquer tipo de refor-
ma, a renovação completa de uma edificação, uma intervenção a um patrimônio, 
ou seja, colocar o velho em forma de novo preservando seus valores estéticos 
e históricos originais, além de trabalhar com o conceito de sustentabilidade, na 
medida em que busca preservar os elementos que caracterizam a edificação ao in-
vés de simplesmente descartá-los.” O termo Retrofit oriundo da Europa e Estados 
Unidos significa “colocar o antigo em forma”, “retro” vem do latim movimentar-se 
para trás e “fit” do inglês, adaptação ou ajuste, e segundo os preceitos da Carta de 
Lisboa(1995) se enquadra no conceito de reabilitação de uma edificação a medida 
em que a recupera, efetuando ações que garantam a modernização e melhorem 
seu desempenho as necessidades contemporâneas,  diferente da restauração que 
“compreende obras especializadas de conservação e consolidação de uma con-
strução, assim como a preservação ou reposição da totalidade de parte de sua 
concepção original ou correspondente aos momentos mais significativos de sua 
história”. Sendo assim o retrofit alia conceitos de revitalização, a eficiência energéti-
ca a medida que visa além de revitalizar, reconstruir e reutilizar visando reduzir os 
custos construtivos e operacionais de sua edificação. Segundo (Moraes e Quelhas 
(2011, p.04) “Embora ainda tímido, o mercado de retrofit no Brasil começa a dar 
sinais de crescimento. Os prédios construídos nas décadas de 50 e 60 apresen-
tam-se degradados e necessitam de algum tipo de intervenção, especialmente nas 
grandes capitais, onde o parque habitacional encontra-se envelhecido”, isso aliado 
a carência de unidades de moradia para uma parcela significativa da população, 
reforça a necessidade de refletir de maneira coerente sobre quais- exemplares 
considerando suas especificidades -se adequariam melhor a essa demanda. 

1.  Verticalização na cidade de João Pessoa (1956-
1974)
A década de XX foi marcada pelo aprimoramento da infraestrutura urbana e du-
rante esse período os processos de urbanização estavam a ser aplicados em todo 
o Brasil, porém essas medidas se desenvolveram vagarosamente na capital para-
ibana. (Pereira, 2009 p.04) destaca que em 1950 as edificações que superavam 
3 andares ainda eram pouco encontradas, em contraponto aos edifícios altos já 
presentes em outras metrópoles. A partir de 1955 os debates em torno do plane-
jamento urbano e suas adequações técnicas e formais entraram em pauta devido 
a aprovação do novo Código Municipal de João Pessoa, medida que propunha 
novas legislações em torno dos edifícios altos tornando “obrigatória a instalação 
de elevadores em todo o prédio que tiver mais de três pavimentos” (Artigo 133), 
“Para os edifícios a serem construídos ou reconstruídos com mais de quatro (4) 
pavimentos, e oito (8) no máximo, é obrigatória a instalação de elevadores [grifo 
nosso]” (Artigo 375). Mas a resolução de mais impacto nesse processo se deu no 
período de 1956 como medida de incentivar a verticalização de edifícios na cidade, 
com isso,  foi implantada a lei municipal nº 299³, 20 de julho de 1956 que estabe-
lecia: “Art. 1º. – Fica concedida isenção do imposto predial, por 5 (cinco) anos, aos 
imóveis a serem construídos no perímetro urbano da cidade, com mais de 3 (três) 
pavimentos, desde que seus proprietários iniciem a construção dos mesmos, no 
prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação da presente lei (JOÃO PESSOA, 1956).”  

Essas novas tipologias arquitetônicas começam a mudar a paisagem urbana do 
CHJP marcada por exemplares de estilos Barroco, Colonial, Art Deco, Rococó e 
Ecléticos. Pautado por incentivos federais na busca pela modernização, esse apo-
io ao progresso acabou sendo responsável por diversas demolições de edifícios 
importantes, não só, arquitetonicamente, como historicamente por fazer parte 
da memória local, dando lugar a edificações modernas. Nessa época não se via a 
preocupação em relação a bens patrimoniais como temos atualmente. Também 
não detinha-se a questões como delimitação de construção desses edifícios, até 
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que a lei municipal nº 440 de 1957 resultou na proibição da “construção de prédios 
inferiores a três andares nas Avenidas Guedes Pereira, Barão do Triunfo, Praças 
1.817, Vidal de Negreiros e João Pessoa, ruas Duque de Caxias e Visconde de Pelo-
tas”.  CHJP e IPHAEP 1971. As demais medidas protetivas para a salvaguarda do 
CHJP começaram a ocorrer após a criação do IPHAEP em 1971 quando ocorre a 
delimitação do perímetro de uma área de proteção rigorosa porem sem a força de 
lei do tombamento fato que só vai acorrer em 2004. O IPHAN por sua vez sobre 
essa área já havia realizado tombamentos pontuais (Exemplo Igreja da Misericór-
dia e o Sobrado da Rua Peregrino de Carvalho ambos tombados em 1938) efetua 
a definição e o tombamento do centro histórico de João Pessoa apenas em 2008.

 Neste contexto destacamos um dos exemplos mais conhecidos em que as medi-
das protetivas não foram eficazes. O prédio em Art Deco da antiga Radio Tabajara, 
onde ocorriam as gravações e transmissões dos programas que foi demolido em 
1884, mesmo tendo sido tombado em 1880 pelo órgão estadual de preservação. 
É possível deduzir que os estímulos a verticalização efetuados na região central 
da cidade não surtiram o efeito desejado poucos foram os exemplares modernos 
construídos este fato destaca a importância da preservação de edificações desse 
momento da história.

2.  Expansão da Cidade e esvaziamento do CHJP
A expansão urbana da cidade, passou a desconcentrar parte da demanda do seu 
centro antigo principalmente a partir da década de 1920, culminando em novas 
centralidades urbanas (Andrade, 2007, pag.108). A abertura da Avenida Epitácio 
Pessoa, principal via da cidade, teve seu calçamento em 1954 contribuindo para 
expansão da mesma e assim desconcentrando parte de investimentos em con-
struções apenas na área central. Além disso, serviços de transporte contribuíram 
para migração de parte da elite da população para outras áreas, com isso o centro 
passa a perder o caráter de moradia, tornando-o, predominantemente comercial 
e institucional. 

As mudanças ocorridas nessa década acarretaram o início do processo de trans-
formação do estoque construído. A medida que novos usos passaram a carac-
terizar a paisagem local, funcionando geralmente em edificações diferentes da 
função original, comprometendo arquitetonicamente por muitas vezes mudar 
características presentes nos edifícios. Nesse contexto a partir da década de 80 
devido ao processo de crescimento da cidade para outras localidades acompan-
hando a realidade de outras cidades brasileiras, nota-se mais frequentemente 
o processo de transformação, abandono e subutilização de algumas edificações 
modernistas da década 50/60, bem como, parte do estoque construído locado no 
centro histórico uma realidade mais frequente. 

Nessa época, final do séc. XX visando a revitalização do centro histórico, um acor-
do entre Brasil e Espanha resultou no desenvolvimento de projetos tendo o ob-
jetivo sobretudo explorar as potencialidades subutilizadas do local, tendo como 
exemplos: Projeto de Revitalização do Varadouro e Porto de Capim, ainda não exe-
cutados e o projeto de revitalização da Praça Antenor Navarro concluído em 2002, 
e mais recentemente o Projeto Moradouro, encontrado em fase de conclusão as 
obras, projeto que visa a recuperação de 8 imóveis que estavam em estado de 
ruínas, sendo inicialmente escolhido o conjunto eclético composto de arquitetura 
Art decó e Art nouveau localizados na Av. João Suassuna, no bairro do Varadouro, 
importante eixo de conexão viária, rota de sistema de transporte urbano coletivo. 
A intervenção transformou a área construída preservando as características dos 
imóveis resultando em 17 unidades de habitação de interesse social e 6 pontos 
comerciais. Esse projeto reforça a eficiência de soluções que adotam o processo 
de retrofit como eixo norteador da proposta.

3.  Amostragem e seleção 
O presente trabalho tem como objetivo destacar a salvaguarda de um exemplar 
moderno inserido no CHJP a partir de sua reabilitação para uso habitacional. 
Como forma de embasar essa ideia e atingir os objetivos propostos foi necessário 
uma pesquisa bibliográfica afim de entender quais técnicas de intervenção pode-
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riam ser mais eficientes segundo as diretrizes propostas nos estudos de (Devechi 
2014 pág.151,158,160) sobre reabilitação de edifícios. Para tanto o método adota-
do busca identificar e selecionar os exemplares modernos, sem uso, inseridos na 
poligonal de tombamento federal, que se adequem a dialética atual de habitação 
popular que compreende unidades com área construída reduzida. Sendo os ex-
emplares modernos, edificações que adotam os seguintes pressupostos: planta 
livre, janelas em fita, pilotis etc. e permitem o fracionamento do pavimento tipo, 
adequando-o a nova função, uso habitacional, sem que ocorra alterações no ritmo 
das fenestrações e consequentemente alterações na fachada não comprometen-
do os valores culturais do edifício. 

Figura 1- Perímetro de delimitação da poligonal de tombamento nacional do Centro Histórico de 

João Pessoa. Fonte: IPHAN,2006 e CHAVES, 2008 (adaptado pelo autor)

O resultado dessa pesquisa constatou ao todo 7 edificações modernas inseridas 
na poligonal de tombamento do IPHAN, dentre essas a maioria encontra-se em 
funcionando totalmente ou parcialmente. Sendo o Edifício IPASE, marco da verti-
calização da cidade o único sem uso dentre os selecionados, cumprindo as dire-
trizes mencionadas anteriormente. 

O edifício atualmente encontra-se em péssimo estado de conservação devido à 
falta de manutenção somada aos diferentes e inadequados usos que o edifício 
teve nos últimos anos somado as marcas de vandalismo expressas em pichações, 
esquadrias quebradas, pisos danificados. Hoje o prédio não pertence mais ao 
INSS. A negociação foi feita em 2009 a 2010 pelo INSS e a Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU), repassando o imóvel ao Ministério das Cidades. O edifício conta 
com uma proposta de habitação desenvolvida pela Secretaria Municipal de habi-
tação (SEMHAB).

4.  Edifício IPASE
 O edifício teve sua construção iniciada em 1949 e finalizada 1951, projeto realiza-
do por Benedito de Barros, marco da verticalização da cidade, localizado próximo 
à praça Vidal de Negreiros, limitado a leste pela Rua Duque de Caxias e a norte pela 
Avenida Guedes Pereira. A praça Vidal de Negreiros é resultado da demolição de 
uma quadra, ação concluída em 1920, passou por diversas intervenções, foi ponto 
de convergência da população da cidade devido a rota dos bondes que percorria 
parte da cidade antiga e tinha como terminal a praça, por isso ficou conhecida 
popularmente como “Ponto de Cem Reis”, valor pago pelos passageiros que per-
corriam todo o trajeto. A Praça também era palco de eventos políticos, religiosos e 
sociais além do grande fluxo de pessoas e mercadorias. Entre 1950 e 1960 houve 
um movimento de fracionamento na praça, visando o fluxo de veículos sobre e at-
ravés dela, o que enfraqueceu a sua função social. O traçado da praça ao longo de 
sua história favoreceu e estimulou a ocupação do seu entorno. Estão localizados 
voltados para a praça, o edifício eclético do Parayba Palace Hotel construído em 
1929, atualmente abriga um anexo da Assembleia Legislativa, Edifício das Nações 
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Unidas, exemplar moderno, entre outros. No ano de 2009 a última intervenção na 
praça planificou e unificou toda a extensão da praça, possibilitando o retorno as 
atividades festivas, recreativas, sociais e políticas.

Contextualizado em uma área onde predomina o uso comercial e de serviço, o 
projeto compreende sete andares, além do subsolo, contradizendo a paisagem 
urbana de entorno que até então só atingiam até quarto pavimento tendo como 
exceção o Ed. Regis construído em 1964 contando com 17 pavimentos. Os pontos 
da arquitetura moderna de Le Corbusier são adotados por meio de: Fachada livre, 
Planta livre, Janelas em fita, Pilotis, e o Teto jardim representado em parte, pela 
coberta em telha fibrocimento oculta pela platibanda, o que indiscutivelmente car-
acteriza os aspectos modernos do edifício, apesar de ter sua implantação sem re-
cuos laterais, considerando os alinhamentos previstos nas áreas históricas, onde 
os edifícios estão implantados no alinhamento do lote, que possui área total de 
981,98m². 

Figura 2 – Registros do edifício IPASE em 4 momentos: 1) BORGES,1860 ,2) 1990, IBGE 3) Acervo 

Humberto Nobrega 4) Acervo Pessoal, 2018

Com relação a volumetria (Figura 2) segundo (Peçanha, Goldfarb e Tidem,2009 
pag.3) “Se configura como um prisma com um suave apêndice, quase imper-
ceptível, uma pequena saliência, localizada nos fundos da construção, resultan-
do visível apenas o prisma que acompanha o formato do lote.” É formado por 5 
pavimentos-tipo apoiados em uma base recuada onde se localizam os mezaninos 
curvos formados por um sistema estrutural independente composto por uma 
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malha regular de pilares de secção circular, enquanto que nas empenas cegas do 
prédio, que compõem sua fachada empregou-se secção de pilares retangulares 
embutidos que acompanham os níveis do terreno. No projeto original, o térreo e 
o mezanino eram áreas de atendimento ao público, administração, ambientes de 
circulação e serviço. O pavimento-tipo se repetia 5 vezes e era modulado em salas 
de escritórios, além de contar com bateria de banheiros masculino e feminino, hall 
de serviços, DML, circulação vertical e horizontal. Na cobertura encontravam-se 
o apartamento do zelador, circulação vertical, caixa d´água e casa de máquinas. 

A situação atual do imóvel contempla um uso irregular, comerciantes ambulantes 
aproveitam para guardar suas mercadorias e pernoitar no piso inferior. O acesso 
aos demais pavimentos foi limitado por decisão judicial através de barreira física 
nos acessos verticais.

5.  Validação da proposta
A proposta de habitação para o edifício IPASE compreende no fracionamento da 
modulação original interna dos pavimentos-tipo adequando-as a uso habitacional 
atendendo a dialética de habitação popular como norteadora. O plano de ocu-
pação para o prédio viabilizará oito (8) apartamentos por pavimento-tipo, con-
tabilizando quarenta unidades habitacionais sendo quatro delas acessíveis. O 
programa destaca oito (8) diferentes tipos de apartamentos, com variações de 
um a dois quartos e área média de 65m². Em cada pavimento-tipo uma unidade 
será acessível seguindo a Norma Brasileira aprovada pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - NBR 9050, onde o acesso ao mesmo se dá pelos elevadores 
existentes.

 A hipótese de habitação tem variância da utilização de um (1) à três (3) módulos 
do esquema original do edifício, reduzindo as quantidades de demolições, destru-
indo parcialmente as alvenarias existentes, respeitando ao máximo suas particu-
laridades originais. A solução de projeto em questão, considera a adoção de novas 
paredes de vedação leves (dry wall, placas de gesso ou concreto celular) de forma 

a não sobrecarregar a estrutura existente. O projeto busca dispor os quartos e 
salas das unidades ao longo da fachada, aproveitando ao máximo a iluminação e 
ventilação natural das aberturas originais de madeira e vidro incolor, de peitoril 
1,00m e altura 1,80m de forma a recuperar e manter os manter os materiais das 
esquadrias existentes. O banheiro, a cozinha e área de serviço foram agrupados 
para que sua circulação de ar ocorra através de poços de ventilação de aproxima-
damente 3,80m², promovendo a integração entre os sistemas, essa alternativa foi 
empregada afim de não provocar alterações nas fachadas do edifício. Esses poços 
de ventilação também serão utilizados como shafts, neles todas as tubulações de 
água, esgoto, energia elétrica e gás ficarão externas e ocultas sobre o forro de 
cada uma das unidades com o intuito de minimizar os custos de uma nova con-
strução e otimizar o projeto, por meio de instalações aparentes o que favorecera 
sua manutenção. 

Sendo as fachadas norte e leste as de maior incidência de insolação no período da 
manhã, já as sul e leste são favorecidas pela ventilação sudeste predominante na 
cidade. A fachada norte conta com um sistema de sombreamento em forma de 
grelha, e elementos verticais e horizontais que auxiliam como forma de minimizar 
a incidência direta da luz do sol. A fachada sul é compreendida por elementos 
vazados de concretos e janelas altas. A fachada leste possui janelas recuadas. A 
fachada oeste é uma empena cega.
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Figura 3- Propostas de uso para os pavimento-tipo com 8 unidades habitacionais 

Figura 4- Propostas de uso para os pavimentos inferiores 

O térreo, abrigaria novas funções com acessos independentes, na loja 3 um restau-
rante popular, na loja 2 uma lavanderia comunitária e na loja 1 a sede de uma ONG 
para fomentar o empreendedorismo aos moradores do bairro e entorno, além de 
um espaço para administração do condomínio e hall principal para moradores.
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 Dentro deste contexto a adequação de um novo uso para uma edificação com 
características de uma arquitetura marcada pela inovação, inserida num espaço 
urbano com uma variedade de exemplares oriundos de outros períodos e edifi-
cados usando outras técnicas, como exemplo a Igreja da Misericórdia, reforça a 
referência a identidade do local- CHJP. A importância de reabilitar o edifício do 
IPASE já começa a partir da sua localidade. O “Ponto de Cem Reis” conhecido por 
ser um local que guarda a parte valiosa da memória urbana edificada e cultural.

Os centros urbanos tem papel essencial, na referência e identidade dos seus 
moradores e visitantes. Lugar este onde geralmente já existe um sistema de mobi-
lidade consolidado, além de uma boa infraestrutura. Sendo a maioria ainda deten-
tor da maior parte dos postos de trabalho. A história da preservação dos centros 
urbanos sempre deu valor a exemplares com características particulares, sendo 
estas em uma edificação moderna sempre alvo de polêmicas, o que gera desafios 
em relação a sua preservação. De acordo com (Carvalho, 2005, pág.182) uma das 
primeiras medidas com relação a preservação de edifícios modernos ocorreu no 
Brasil em 1947, através do tombamento em caráter preventivo da Igreja de São 
Francisco, na Pampulha em Belo Horizonte com iniciativa de Lucio Costa. Outros 
exemplares modernos também foram inseridos na lista de bens tombados como 
por exemplo: o Edifício Sede do Ministério da educação e Saúde, atual Palácio 
Gustavo Capanema, Aterro do Flamengo, a Estação de Hidroaviões, localizados na 
cidade do Rio de Janeiro, além do Catetinho e da Catedral em Brasília.

E apesar de muitos exemplares modernos já contarem com práticas que garan-
tem a sua salvaguarda, ainda há muitas dúvidas sobre a melhor condução das 
ações para a sua preservação mas uma delas é incontestável, sem uso adequa-
do nenhum edificação permanecera salvaguardada. O uso é sempre a melhor 
solução para a preservação, é através do uso adequado que se soluciona a ações 
de manutenção e conservação. Ocupar o edifício com unidades de moradia, além 
de garantir sua proteção também irá suprir as necessidades da população, pois 
mais pessoas morando no centro da cidade, acarreta sobretudo em um aumento 
no fluxo de pessoas em sua área central. 
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RESUMO
Desde a década de 1980, os esforços de preservação do patrimônio moderno têm 
abarcado um universo arquitetônico em constante expansão. Partindo de um 
foco inicial nas obras primas das vanguardas europeias das primeiras décadas do 
século XX, instituições como o Icomos e os órgãos de preservação nacionais e locais 
alcançaram edifícios com relevância mais restrita, caráter mais pragmático, menos 

erudito, e pertencentes a um recorte temporal que chega à década de 1970. Essa 
ampliação é visível, por exemplo, na atuação do Docomomo, que adotou como temas 
Universalidade e diversidade no biênio 1995-1996; Modernismo do pós-guerra em um 
mundo em expansão no biênio 2003-2004; e Outros modernismos no biênio 2005-
2006. Também ao Brasil chegaram esses temas – o seminário de 2016 teve por nome 
“O campo ampliado do movimento moderno”.

À medida que se ampliaram os recortes, multiplicaram-se as denominações para este 
conjunto a preservar: termos como preservação do patrimônio recente, preservação 
da arquitetura contemporânea e preservação da arquitetura do século XX foram 
adotadas respectivamente por Jukka Jokilehto, Simona Salvo e pelo próprio Icomos, 
em seu Comitê Científico para o patrimônio do século XX (ISC20C), entre outros 
autores. O presente artigo aborda as nuances presentes em cada uma dessas 
denominações, que envolvem ao menos três campos de divergências.

Por um lado, a ênfase em denominações que fazem referência apenas a recortes 
temporais (século XX, contemporâneo etc.), sem qualificar as obras como modernas 
ou não-modernas, evita a discussão sobre o conteúdo deste termo. Longe da 
neutralidade, trata-se de um posicionamento em favor da diversidade das 
manifestações da arquitetura do século XX, independentemente de sua filiação direta 
às vanguardas europeias.

Consequentemente, os mesmos termos abarcam com tranquilidade o tema da 
preservação da dita arquitetura pós-moderna, que vem começando a se estabelecer 
nos últimos anos, diante da perda ou ameaça de perda de alguns de seus 
representantes célebres – motivação similar àquelas que levaram ao reconhecimento 
de outras manifestações culturais na história da preservação do patrimônio.

Finalmente, observem-se diferentes formas de valorar o patrimônio cultural, a 
depender do termo usado: o recorte a partir do movimento moderno, mesmo em 
seus esforços de definição de um campo ampliado, parte de um viés arquitetônico, 
que privilegia os valores que estes objetos têm para este campo profissional. Já o 
recorte a partir do século XX parte de um viés social, privilegiando valores históricos 
mais ligados ao que os objetos testemunham e representam.

Palavras-Chave: patrimônio moderno; patrimônio do século XX; patrimônio 
contemporâneo
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Introdução
Em 2003, a coletânea Identification and documentation of modern heritage, do Centro 
do Patrimônio Mundial da Unesco[1], sintetizava os esforços da instituição no cam-
po da preservação do patrimônio moderno, que haviam sido iniciados em 1992. 
Naquela publicação, a depender do autor de cada texto, o patrimônio que se pre-
tendia identificar e documentar aparecia com quatro denominações diferentes: 
patrimônio moderno, patrimônio do modernismo, patrimônio recente e patrimô-
nio dos séculos XIX e XX[2]. Pode-se inferir que a diversidade de denominações 
expressa a ausência de consenso entre os especialistas envolvidos na iniciativa.

Em 2007, Simona Salvo recapitulava essas e outras expressões, usadas para uni-
versos patrimoniais análogos: restauração do moderno, intervenção na arquitetu-
ra contemporânea, salvaguarda do contemporâneo, questão do novo, patrimônio 
arquitetônico do século XX e patrimônio recente[3] (SALVO, 2007, p. 265). A autora 
avançava interpretações para o sentido específico de alguns dos termos:

La locuzione “restauro del moderno”, assai diffusa e condivisa ma 
giustamente riconsiderata nel corso degli anni, rivelava I’iniziale 
attenzione esclusiva riservata al Movimento Moderno, un limite aIIo 
sviluppo del dibattito. Parlando di “restauro del nuovo”, espressione 
preferita da altri, si esprime invece conforza Io spostamento della soglia 
dell’interesse conservativo verso oggetti sempre più prossimi all’attualità 
(...)

  (SALVO 2007, p. 266)

[1]  A partir de agora, nos referiremos à Unesco e seu órgão para o patrimônio mundial 
pela sigla Unesco/WHC (World Heritage Centre).
[2]  Em inglês no original: modern heritage (OERS, 2003), heritage of modernism (JAPHA, 2003), 
recent heritage (JOKILEHTO, 2003) e nineteenth- and twentieth-century heritage (GREMENTIERI, 2003).

[3]  Em italiano no original: restauro del moderno, intervento sull’architettura contemporanea, 

salvaguarda  del contemporaneo, questione del nuovo, patrimonio architettonico del 
Novecento e patrimonio recente.

Meno diffusa ma tecnicamente più corretta resta I’espressione 
“restauro del contemporaneo” che si riferisce alla produzione attuale 
senza alludere a connotati qualitativi ma con um semplice riferimento 
cronologico (...) Meno equivocabile e ugualmente cronologica, 
l’espressione “restauro del Novecento” si riferisce al più ampio processo 
di storicizzazione del secolo scorso che, da più parti, si sta tentando di 
imbastire (...)

  (SALVO 2007, p. 268).

No presente trabalho, seguindo os passos da autora italiana, interpretamos a var-
iedade de palavras em uso simultâneo como sinal da variedade de delimitações 
e posturas valorativas em relação à arquitetura moderna enquanto patrimônio. 
A partir daí, caracterizamos tais posicionamentos e alguns dos grupos que os ad-
otam – notadamente Docomomo, Unesco e Icomos – no esforço de esclarecer a 
relação entre as palavras, as divergências nelas envolvidas, e algumas de suas 
relações com filiações profissionais, intelectuais e geográficas. Adota-se a hipó-
tese de que, no caso em questão, a variedade de nomes corresponde a uma var-
iedade de coisas.

Na primeira seção do texto, investigamos a trajetória de uso das expressões 
movimento moderno, arquitetura moderna e arquitetura do século XX no âmbito da 
preservação do patrimônio cultural. Montamos sequências cronológicas do uso 
desses termos nos documentos institucionais e na bibliografia especializada. A 
partir daí, identificamos algumas de suas consequências na delimitação do uni-
verso a ser preservado, bem como a relação historicamente reiterada entre os 
termos e determinados autores e instituições.

Na segunda seção, a partir de uma documentação institucional mais restrita e 
recente, exploramos um dos aspectos da delimitação dos universos a preservar: 
como se insere a dita arquitetura pós-moderna na preservação da arquitetura do 
movimento moderno ou da arquitetura do século XX?
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Na terceira seção, retomamos uma distinção já explorada em pesquisas anteri-
ores: as diferentes formas de valoração do patrimônio a preservar, adotadas 
pelo Docomomo ou pela Unesco/WHC/Icomos[4] (NASCIMENTO, 2011; CARVALHO, 
2017). No presente texto, buscamos relacionar essa realidade com as questões 
terminológicas exploradas nos itens anteriores e com as posições teóricas e cam-
pos profissionais próprios de cada instituição.

Finalmente, cabe esclarecer: o texto apresenta resultados parciais de uma pesqui-
sa em andamento, que inclui o a busca do entendimento dos papéis das principais 
instituições internacionais na definição do que são os valores e os atributos da 
arquitetura moderna enquanto objeto de preservação.

Limites – os nomes, seus usuários e seus tempos
No Docomomo[5], aquilo que se quer documentar e conservar faz parte do próprio 
nome da instituição: é o Movimento Moderno. As primeiras ações, pesquisas e pub-
licações do grupo, na passagem da década de 1980 para a de 1990, voltaram-se 
para edificações icônicas das primeiras décadas do século XX. Esses edifícios cor-
respondem a um sentido restrito de movimento moderno, associado a uma visão 
heroica, já mapeada por Claudia de Carvalho (2006), a qual, em última análise, re-

[4]  International Council on Monuments and Sites. No texto, tratamos a Unesco, seu World 
Heritage Centre e o Icomos como grupo coeso, dado o alinhamento de suas ações – o 
último instrui as decisões do penúltimo, que são as próprias decisões da primeira. Em que 
pesem possíveis discordâncias entre indivíduos-membros, observamos coerência em cada 
uma das instituições e também entre elas, ao longo dos anos.
[5]  A denominação atual do grupo é International committee for documentation and 
conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement – Comitê 
internacional para a documentação e conservação de edifícios, lugares e conjuntos urbanos 
do movimento moderno. A palavra neighbourhoods, como parte da denominação do 
Docomomo, tem recebido variadas traduções. Além da mais literal, vizinhanças, também 
já foram propostos os termos comunidades, bairros, urbanismo e conjuntos urbanos. 
Adotamos este último, por nos parecer o mais adequado, em português, ao sentido 
pretendido em inglês.

monta à primeira historiografia dessa produção arquitetônica, em manuais como 
o de Nikolaus Pevsner (1980 [1936]).

Na primeira newsletter do grupo (DOCOMOMO, 1989), este aparece com o nome 
de International working party for documentation and restauration of early modern 
architecture, deixando claro que os objetos a preservar não eram somente moder-
nos, mas dos primeiros tempos dessa arquitetura.

No ano seguinte, a segunda edição da newsletter e a declaração de Eindhoven 
apontam o novo nome:  International working party for documentation and con-
servation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement. Incorpo-
ram-se ampliações de escopo: agora interessa todo o movimento moderno; em 
seus “edifícios, lugares e conjuntos urbanos” (DOCOMOMO 1990a, 1990b). Mais 
de duas décadas depois, na revisão de princípios efetuada em 2014, o objeto de 
interesse permanece descrito pelas mesmas palavras de 1990: “obras do Mov-
imento Moderno” ou “edifícios, lugares e conjuntos vizinhanças do Movimento 
Moderno” (DOCOMOMO, 2014).

Enquanto os nomes permaneceram os mesmos, o conteúdo definido por eles se 
ampliou dramaticamente nesses 20 anos. A expansão do Comitê pelo mundo, o 
consequente contato com outras produções arquitetônicas e outros grupos de ar-
quitetos, entre outros fatores, levaram à consideração de manifestações progres-
sivamente menos ligadas aos pioneiros. Esse processo pode ser acompanhado nos 
temas de alguns dos congressos bianuais da instituição: Universalidade e diversi-
dade (1995-1996); Modernismo do pós-guerra em um mundo em expansão (2003-
2004); e Outros modernismos (2005-2006)[6]. As atividades do Docomomo Brasil, 
por exemplo, têm sido campo relevante para reflexões dessa natureza. Assim, o 
foco permanece no Movimento Moderno, mas trata-se de um campo ampliado 
desse movimento (voltaremos ao assunto na terceira seção do texto – valores).

[6]  Essa ampliação do conteúdo descrito como moderno, interna ao Docomomo, é 
análoga a um movimento da própria historiografia da arquitetura das últimas décadas 
(JENCKS, 1987 [1971]; SEGAWA, 1998; COHEN, 2013).
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No discurso patrimonial, podemos referir o termo “patrimônio do modernismo” 
(JAPHA 2003), como tendo análogo sentido restritivo, voltado para fenômenos ar-
quitetônicos bastante circunscritos.

Um segundo grupo de nomes que identificamos comporta as variações em torno 
da conservação/preservação/restauração da arquitetura moderna, do patrimônio 
moderno ou simplesmente do moderno. São termos mais genéricos, menos liga-
dos às vanguardas do início do século XX, e que para determinados historiadores 
poderiam mesmo ser aplicados do século XVIII ao século XXI. Na década de 1990, 
quando o interesse no tema se expandiu, estes foram os termos de mais ampla 
difusão. Por exemplo, em 1996, visões diversas como as de Giovanni Carbonara e 
Susan MacDonald convergiam ao escolher falar em preservação ou conservação 
da arquitetura moderna (CARBONARA, 1996; MACDONALD, 2013 [1996]). 

Na década de 2000, o termo continuou sendo adotado, como se observa no man-
ual de Theodore Prudon, que esclarece seu uso:

Throughout the text, the term ‘modern architecture’ is used, deliberately 
somewhat loosely, with more a temporal than a stylistic meaning: 
modern architecture is the architecture of the recent past. Words 
like ‘modernist’, ‘modernity’, ‘moderne’ and ‘modern movement’ (with 
or without initial capitalization) have been used sparingly, to avoid 
the discussion being sidetracked by the ongoing and ever expanding 
theoretical discourse as to their various meanings or their applicability 
to particular examples.

  PRUDON, 2008, p. ix

O fragmento evidencia o sentido amplo da preservação da arquitetura moderna; e 
a contínua expansão do universo a preservar contido no termo.  Prudon aponta 
também o que é a nosso ver um dos dois principais motivos do sucesso da ex-
pressão: desde pelo menos a década passada, escolher falar em preservação da 
arquitetura moderna é reconhecer implicitamente sua diversidade, dando como 
superada a discussão se alguns edifícios seriam mais vanguardistas, mais erudi-

tos, e assim mais autenticamente modernos e mais dignos de preservação do que 
outros. Assim, diversos membros do Docomomo – a exemplo do próprio Prudon 
– reconhecem que estão tratando dessa arquitetura moderna lato sensu, e não do 
Movimento Moderno.

Acreditamos que o outro motivo do sucesso do termo arquitetura moderna seja 
o fato de que ele já era consagrado no campo da história, da historiografia e da 
própria formação profissional em arquitetura, antes que se estabelecesse a dis-
cussão sobre a preservação desse acervo.

Voltando à década de 2000, o termo preservação da arquitetura moderna era o 
mais comum também no meio acadêmico e profissional brasileiro, como se vê 
em textos vinculados ou não ao Docomomo (KÜHL, 2006) e na atuação do Iphan, 
que à época iniciou um Inventário Nacional da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
Modernos (ANDRADE JUNIOR et al, 2009). Na década corrente, ele segue sendo o 
mais usado no país – como se observa, por exemplo, nas publicações de Fernando 
Moreira (2010; MOREIRA e PINTO, 2013); em trabalhos acadêmicos como os de 
Flávia Brito do Nascimento (2011), Paula Maciel Silva (2012) e Elcio Gomes da Silva 
(2017); e, novamente, na atuação do IPHAN (2017).

Há um terceiro grupo de termos para o mesmo acervo: o patrimônio arquitetônico 
do século XX; ou patrimônio recente; ou patrimônio contemporâneo. Eles têm em co-
mum o caráter puramente temporal. Desde os primeiros textos em que identifica-
mos seu uso, eles aparecem de forma relativamente intercambiável, e associados 
a dois órgãos ligados à Unesco: o World Heritage Centre e o Icomos.

No balanço dos vinte primeiros anos da Convenção do Patrimônio Mundial, em 
1992, indicava-se a pouca representação do patrimônio arquitetônico do século XX 
ou patrimônio contemporâneo[7] na lista da Unesco (PRESSOUYRE, 1993), entre out-
ras ausências. Para mitigar essa situação, desenvolveu-se a Estratégia global para 
uma lista do patrimônio mundial equilibrada e representativa (UNESCO -- WHC 1994), 

[7]  Em francês no original: patrimoine architectural du XXe siècle ou patrimoine actuel.
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que novamente apontava a arquitetura do século XX como um dos acervos pouco 
representados, numa lista que praticamente repete o documento anterior.

Um dos resultados da estratégia foi a criação de um Programa para o patrimônio 
moderno (Programme on modern heritage), em 2001. Este foi uma iniciativa conjun-
ta do WHC, Icomos e Docomomo, voltado para a “identificação, documentação 
e promoção do patrimônio construído dos séculos XIX e XX” (OERS 2003, p. 8). 
Acreditamos que a utilização do termo patrimônio moderno neste programa – pri-
meira vez em que o WHC se refere à arquitetura do século XX desta forma – se rel-
acione à presença do Docomomo na equipe. De toda forma, é inequívoca a opção 
pelo patrimônio do século XX, em seu sentido mais amplo: 

The theme of the programme should focus on the heritage of the 
twentieth century, rather than the architecture alone. For the context of 
twentieth-century heritage, the nineteenth century after industrialization 
and colonialism was an important prelude and should therefore be 
taken into account as well. – in fact, the heritage of the nineteenth 
century is equally under-represented.

  (OERS, 2003, p. 11)

O programa gerou o encontro de especialistas que resultou na publicação de 2003 
referida na introdução do texto – que tem o patrimônio moderno em seu título, 
mas cujos trabalhos individuais espelham a multiplicidade de termos de que es-
tamos tratando.

Em continuidade às ações citadas, o Icomos criou, em 2005, o Comitê Científico 
Internacional do Patrimônio do Século XX (ISC20C)[8], retomando o termo (ICOMOS 
-- ISC20C, 2008). Desde então, o Icomos e seu comitê específico continuam fazen-
do uso dessa denominação, consagrada nas três versões do documento de Madri. 
Observe-se que este usa a expressão 20th century architectural heritage, em suas 
duas primeiras versões, e que na terceira passa para 20th century cultural heritage, 

[8]  Em inglês: International Scientific Committee on 20th Century Heritage. 

atendendo aos anseios expressos nos documentos anteriores (ICOMOS -- ISC20C, 
2011, 2014, 2017).

Assim como o Icomos, o Getty Institute também tem preferido o termo patrimônio 
do século XX. Sua diretora para edifícios e lugares[9], Susan Macdonald, vinha usando 
o termo em suas publicações pessoais desde a década de 2000, e a prática parece 
ter sido incorporada à instituição. No relato da discussão de um quadro de temas 
que deveriam ser representados na preservação desse patrimônio, ela registrou o 
seguinte posicionamento, que explica a opção:

(…) heritage of the Modern Movement, despite its tremendous 
significance to twentieth-century cultural heritage, would be treated as 
an architectural trend that cuts across themes and would not itself rise 
to the level of an historic theme.

  MACDONALD e OSTERGREN, 2011, p.3

Outros grupos também têm preferido recortes temporais aos qualitativos. Em 
1995, um dos seminários-marco do campo, em Chicago, foi chamado Preserving 
the Recent Past. Ao observar os participantes, que incluíam, por exemplo, inter-
essados na arqueologia comercial – versão da arqueologia industrial voltada para 
edifícios comerciais do interior dos EUA – pode-se presumir parte das razões para 
não organizar o evento em torno do movimento moderna ou mesmo da arquitetura 
moderna, numa época de ampliações conceituais ainda em curso. A própria capa 
da publicação resultante abraça o comercial popular e se afasta da erudição do 
Docomomo (SLATON e SHIFFER, 1995).

[9]  Em inglês: Head of buildings and sites.
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Figura 1. Preserving the recent past! Capa (SLATON e SHIFFER, 1995).

No círculo cultural italiano, termos análogos ao patrimônio do século XX vêm se 
estabelecendo desde a década de 2000. Se na década de 1990 o primeiro tratado 
de Giovanni Carbonara tratava de patrimônio moderno, sua atualização de 2007 
explicitava a preferência por outros termos, especialmente o patrimônio contem-
porâneo, conforme apontamos na introdução (SALVO, 2007, p. 266).

Pietro Petraroia, na mesma época, enfatiza Novecento e edifici del Novecento 
– equivalente italiano do século XX – para descrever a arquitetura de que trata 

(PETRAROIA, 2006). É o mesmo termo usado por Claudio Varagnoli – o qual ex-
plicita que no patrimônio construído no século XX cabem coisas que não são propria-
mente modernas (VARAGNOLI, 2016, p. 7)[10]. Finalmente, o mesmo termo tem sido 
preferido por Simona Salvo em suas obras da década de 2010 (SALVO, 2016). Tal 
mudança (em relação à opção anterior pelo contemporâneo) não é justificada pela 
autora, mas acreditamos que sirva para reforçar a ruptura entre tal produção e o 
presente, e converge com os demais autores citados.

Em síntese, observamos que:

O termo patrimônio do movimento moderno (e seus afins), usado desde o fim da 
década de 1980, surge com caráter restritivo, o qual foi sendo alargado ao longo 
dos anos. Aparece fortemente vinculado à atuação do Docomomo, que o mantém 
em sua denominação e em seu estatuto, até o presente.

O termo patrimônio moderno, usado desde o início dos anos 1990, descreve um 
acervo mais abrangente que o anterior. Embora venha sendo progressivamente 
menos utilizado desde os anos 2000, permanece como o termo corrente e ma-
joritário no Brasil.

O termo patrimônio do século XX é o mais abrangente, ao englobar a diversidade 
das manifestações da arquitetura do século XX, independentemente de suas 
relações com as vanguardas europeias. Esta posição tem aparecido continua-
mente vinculada à Unesco/WHC e ao Icomos desde o início dos anos 90, e a partir 
dos anos 2000 vem se consolidando como o termo mais usado em âmbito inter-
nacional.

Defendemos a maior adequação do termo patrimônio do século XX, quando de 
discussões gerais sobre o tema, porque: ele é menos restritivo em termos de pro-
dução cultural; ele mais preciso em termos de recorte temporal, não se baseando 

[10]  Em italiano: no “patrimonio costruito nel Novecento” cabem “cose che non sono propriamente 
‘moderne’” (VARAGNOLI, 2016, p. 7).
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na relação com um presente continuamente atualizado (daqui a 50 anos, patrimô-
nio recente ou contemporâneo será outro, que não o do século XX); ele insere os 
objetos a preservar na história, colaborando com sua percepção enquanto pat-
rimônio; e é o termo é adotado pelo Icomos, instituição de referência primeira do 
debate internacional sobre patrimônio cultural.

O limite mais recente – a arquitetura pós-moderna
Como nomear a arquitetura pós-moderna, enquanto objeto de preservação? Per-
manecemos aqui no campo dos nomes e recortes.

Enfrentá-la com esta denominação qualitativa traz as mesmas dificuldades que a 
denominação qualitativa ‘moderna’: o que seria de fato pós-moderno, o que estar-
ia excluído do fenômeno? A multiplicidade da produção arquitetônica da década 
de 1970 ao presente dificultaria a tarefa e multiplicaria os debates.

Assim, e dentro da perspectiva inclusiva própria à preservação do patrimônio, 
a denominação puramente cronológica permite passar diretamente a outras 
questões. Para isto, arquitetura do século XX ou arquitetura contemporânea seri-
am termos já correntes para a arquitetura moderna que abarcariam o fenômeno 
pós-moderno sem a necessidade de discussão de novas categorias. Tratar-se-ia 
de uma continuidade simples, à espera de que surgissem as propostas e necessi-
dades de preservação – que vêm surgindo já há alguns anos – ou que passassem 
os intervalos de tempo mínimos exigidos por alguns países para que as obras 
fossem passíveis de preservação legal.

Se este seria um panorama geral (em tese), como a questão tem sido tratada (na 
prática) pelos grupos que vimos analisando? A atenção ao pós-moderno vem de 
fato naturalmente para os grupos que advogam a preservação da arquitetura do 
século XX? E é de fato mais complexa para os grupos que tratam da preservação da 
arquitetura do movimento moderno?

A partir do relato de Ron van Oers (2003), não identificamos um posicionamen-
to específico do World Heritage Centre ou do Icomos sobre o tema, quando da 
criação do Programa do Patrimônio Moderno (em 2001). Mas Fabio Grementieri, um 
dos especialistas reunidos pelo programa na ocasião, explicita que a preservação 
da arquitetura pós-moderna estava surgindo no horizonte:

The eruption of post-modernism and contemporary eclecticism is still 
under analysis, and a definitive appreciation will need some more 
detachment, although the acceleration of history and the subsequent 
succession of changes increase the perspective.

  GREMENTIERI (2003, p. 84)

Em seus estatutos, o Comitê Científico do Icomos para o século XX afirma a vincu-
lação de seu escopo a tal século, o que implicitamente inclui tanto a arquitetura 
moderna como a pós-moderna, a priori sem distinções, e de fato nenhuma das 
duas é nominalmente citada (ICOMOS -- ISC20C, 2008). As diversas versões do 
Documento do Madri compartilham do mesmo silêncio (ICOMOS -- ISC20C, 2011, 
2014, 2017).

Em 2011, com apoio do Getty Institute, o ISC20C definiu um quadro temático 
histórico para o patrimônio do século XX – uma seleção estruturada de temas 
históricos que poderiam/deveriam vir a ser representados na Lista do Patrimônio 
da Humanidade. Os temas do quadro são sociais, políticos e históricos, excluindo 
referências a movimentos ou correntes artísticas, de forma que novamente não 
se fala em arquitetura moderna ou pós-moderna. Nesse contexto, cabe a alguns 
dos lugares elencados como exemplares dos temas escolhidos (por exemplo, o 
Baltimore Waterfront Redevelopment e a Disneyland, ambos nos EUA) explicitar que 
o patrimônio do século XX por eles entendido não é necessariamente o do movi-
mento moderno (MACDONALD e OSTERGREN, 2011, p. 14).
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Em textos mais recentes, a adoção do patrimônio do fim do século XX como tema 
de preocupação aparece de maneira explícita, sempre tomando os recortes tem-
porais como referência:

The Icomos Twentieth Century Heritage International Scientific 
Committee focuses its efforts on conserving and celebrating mid to late 
twentieth-century places that are most at risk through lack of recognition 
and protection.

  (ICOMOS -- ISC20C 2017a)

No Docomomo, também se observa a incorporação da arquitetura pós-moderna 
ao escopo da atuação. O grande debate público que resultou na recente preser-
vação parcial do edifício da AT&T, em Nova Iorque, teve na seção norte-americana 
desse comitê um de seus protagonistas (DOCOMOMO -- US 2017, 2018).

Contudo, essa adesão foi objeto de contestação e debates, como relata Peter Mei-
jer, a partir de um evento local do Docomomo – US, em 2013:

A lively debate at the end of the presentation centered on the merits 
of Docomomo incorporating Post Modern under the mission of 
the organization. In general, the support, or lack of support, for an 
expanded interpretation separated into two distinct viewpoints. The 
division represented the difference between individuals that look at Post 
Modernism as a historic event and individuals that still perceive Post 
Modernism as bad design even if executed within their own practice.

  (MEIJER, 2016)

No Docomomo Internacional, a preocupação também é visível, embora de forma 
mais sutil. Por exemplo, Ana Tostões, a atual presidenta da instituição, apresentou 
em 2015 a palestra Patrimônio do modernismo tardio e pós-modernismo – a abor-

dagem do Docomomo[11], durante um evento da seção alemã do Icomos (ICOMOS 
-- Alemanha 2015).

A questão do edifício AT & T e situações análogas motivaram reflexões por parte 
de Michelangelo Sabatino:

By rallying against the modification of the ‘historic’ AT&T lobby and the 
demolition of the Thompson Center in the same way it is doing on behalf 
of the McCormick Place convention center, Docomomo should continue 
to advocate for the underlying architectural and urbanism principles of 
modernity and modernism. It is worth recalling that categories such as 
the Modern Movement (Nikolaus Pevsner) and the International Style 
(Philip Johnson with Henry Russell Hitchcock) were coined by critics and 
architects in the 1930s. These categories were constantly challenged 
throughout the decades.

(…)

By advocating for the safeguarding of buildings and sites based less on 
chronological ‘fit’ and more on whether or not they have expanded the 
tenets of the Modern Movement in meaningful and provocative ways, 
Docomomo will take a decisive leadership role in an arena that will only 
intensify and expand in the years ahead.

  (SABATINO, 2018)

O texto, escrito a partir de um ponto de vista interno à instituição (Sabatino faz 
parte da direção do Docomomo – US), explicita os raciocínios necessários à preser-
vação do PosMo por um movimento que traz o MoMo em seu nome. Para o autor, 
a preservação de edificações tidas como pós-modernas é proposta porque 1) elas 
seguem apresentando princípios subjacentes da modernidade e do modernismo; 
2) movimento moderno e estilo internacional, enquanto denominações da década 
de 1930, continuamente desafiadas, podem continuar a ser expandidas. Ou seja, 

[11]  Em inglês no original: Heritage of late modernism and post modernism.



6794 6795

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

o autor indica que, para o tratar da arquitetura pós-moderna, o Docomomo a tem 
trazido para dentro da arquitetura moderna, ou a tem lido em suas relações com 
os princípios do movimento moderno. O outro caminho possível – assumir que o 
Docomomo pode tratar de arquitetura moderna e outras coisas – não é cogitado.

Em nossa visão, esta posição, embora coerente com os estatutos e com a história 
do Comitê, tende a gerar dificuldades conceituais, entre elas: 1) a valoração de 
edifícios não por seu tempo ou suas intenções, mas somente por suas relações 
com outro tempo e outras intenções; 2) o esgarçamento do conceito de movimento 
moderno, causado por seu contínuo alargamento.

Além disso, se o Docomomo advoga a existência de princípios específicos à preser-
vação da Arquitetura Moderna, o que fazer com esses prédios, importantes porque 
são ‘relacionados’ a tal arquitetura? Empregar os mesmos princípios da arquitetu-
ra moderna (que não é a arquitetura a sofrer intervenção)? Criar um novo corpo 
de princípios para os edifícios ‘relacionados ao moderno’? Ou eleger os princípios 
para o movimento moderno como princípios gerais para qualquer arquitetura – o 
que assumiria serem princípios não-específicos?

Em síntese, observamos que o Icomos tem tratado do patrimônio do século XX 
com um recorte temporal, de forma que o tratamento da preservação das difer-
entes arquiteturas vinculadas a tal século se tem feito sem ruídos, como continui-
dade de um corpo de princípios existentes. 

O Docomomo, por sua vez, tem tratado do patrimônio do movimento moderno 
com um recorte de filiação a um conjunto de princípios disciplinares, de forma que 
a preservação de arquiteturas que não seguem ou contestam tais princípios tem 
envolvido, além de debates, manobras conceituais discutíveis.

Valores associados à preservação
Nesta seção, retomamos a análise da associação do Docomomo com o termo 
Movimento Moderno e da Unesco/WHC/Icomos com o termo patrimônio do século 

XX, tentando identificar quais são as valorações propostas para cada objeto de 
preservação. Para tanto, retomamos análises anteriores que identificam as per-
spectivas próprias de cada grupo (NASCIMENTO, 2011; CARVALHO, 2017). Estas 
perspectivas permanecem identificáveis mesmo quando se reconhece que não há 
fronteiras estanques; que profissionais transitam entre instituições; e que estas 
comportam dissenções e discordâncias. 

No Docomomo, conforme vimos, tem havido uma ampliação de escopo sem mu-
dança de princípios. Ou seja, embora o repertório de objetos dignos de documen-
tação e conservação se tenha ampliado, o centro de gravidade, o núcleo de valor 
ao qual eles se referem permanece o mesmo: o Movimento Moderno. As outras 
obras seriam reflexos, adaptações ou mesmo críticas, medidas em relação a esta 
régua.

Um dos pontos de vista dominantes no comitê é o da herança e continuidade 
de um movimento moderno que se pretende ainda vivo, em suas obras e seus 
princípios. Entendemos que se trata de um posicionamento institucional coerente 
para uma instituição de arquitetos, muitos dos quais herdeiros diretos ou indire-
tos do movimento e dos mestres deste. Mas é importante continuar abordando 
as consequências desse recorte, que é artístico e arquitetônico, para o campo do 
patrimônio cultural.

Uma delas se dá na concepção da intervenção sobre os prédios. Nas décadas de 
1990 e de 2000, para defender os princípios modernos, as publicações do Doco-
momo enfatizavam a imagem e a funcionalidade dos objetos  (MACDONALD, 2009). 
Enquanto isso, a materialidade e mesmo a espacialidade das edificações era siste-
maticamente considerada menos importante e sacrificada. Esta forma de pensar, 
que efetivamente facilita a atividade projetual, difundiu-se rapidamente, a ponto 
de constituir uma verdadeira doutrina sobre a intervenção na arquitetura moder-
na, que extravasa a atuação do Docomomo, e alcançou seu marco bibliográfico 
mais difundido com Theodore Prudon (2008).
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Se trasladada para os termos de Aloïs Riegl (2013 [1903]), tratar-se-ia de defender 
a preponderância do valor artístico e do valor de uso sobre o valor histórico e o 
valor de antiguidade[12]. Entendemos que o privilégio dado àqueles dois valores de 
contemporaneidade sobre os dois últimos valores de memória é consequência do 
foco na preservação de um movimento com conexões artísticas fundamentais; de 
seu entendimento como ainda presente, ainda em processo; e do papel preponder-
ante exercido pelos historiadores da arquitetura e pelos arquitetos praticantes. 
Vemos em tal doutrina uma relação direta com a origem, a composição e o escopo 
do comitê[13].

A especificidade da interpretação apresentada fica mais clara diante da compara-
ção com os posicionamentos da Unesco/WHC e do Icomos. O ponto de partida é 
diferente; um recorte mais amplo é inerente à instituição, formada por profission-
ais da área da conservação, e à própria ideia de patrimônio da humanidade, que 
idealmente incluiria a cultura humana em todos os seus tempos e lugares. Isto se 
evidencia no texto, já citado, sobre os vinte anos da Convenção do Patrimônio da 
Humanidade: parte-se de um panorama da cultura humana, para identificar as 
lacunas do que se havia reconhecido até então (PRESSOUYRE, 1993).

O olhar que privilegia a amplitude da cultura e dos fenômenos humanos persiste 
nos planos seguintes da Unesco:

For example, 20th century architecture should not be considered solely 
from the point of view of ‘great’ architects and aesthetics, but rather as 
a striking transformation of multiple meanings in the use of materials, 

[12]  Implicitamente, o texto de Riegl indica que, sob o ponto de vista do valor artístico, 
importa mais a imagem do objeto do que sua materialidade. Para o valor histórico, a 
relação seria a oposta. A relação desses valores com a imagem e a matéria das obras foi 
explicitada posteriormente por Cesare Brandi (2004 [1963]).
[13]  No Docomomo Brasil, estas posições estão presentes, mas não de forma 
predominante, talvez por também terem tomado parte em suas discussões, ao longo dos 
anos, profissionais do patrimônio, papel que frequentemente se confunde, no país, com o 
de historiador da arquitetura.

technology, work, organization of space, and, more generally, life in 
society.

  (UNESCO -- WHC, 1994, p. 4).

Anos depois, quando iniciou o trabalho conjunto com o Docomomo, a equipe da 
Unesco/ WHC estava ciente de que havia dois recortes de interesse simultâneos. 
O texto de Ron van Oers detalha o que seria o patrimônio a preservar, resultante 
da transformação social impactante com múltiplos sentidos, referida pela Unesco em 
1994, e também registra o escopo mais restrito do Docomomo, preocupado com 
a identificação dos grandes ícones arquitetônicos:

(…) the emergence of the metropolis, an urban form resulting from the 
process of ‘the rationalization of social relations’, the construction of vast 
industrial complexes, with new modes of transport and communication; 
a type of city planning necessary to accommodate thousands of 
people coming to the cities to work; mass housing using the concept 
of standardization, new building technologies and materials; and the 
conception of landscape, which gained attention because of concerns 
due to heavy modification and rapid transformation (…)

  (OERS, 2003, p. 9)

Regarding registration and documentation, the specialized organization 
of DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites 
and Neighbourhoods of the Modern Movement) developed standard 
fiches which were also used to distinguish the important from the less 
important (‘the Icon and the Ordinary’).

  (OERS, 2003, p. 10)

Uma vez criado o Comitê Científico para a arquitetura do século XX no Icomos, ele 
manteve o interesse bens representativos desses valores históricos e sociais: 
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Twentieth Century Heritage includes buildings, structures, urban 
ensembles and plans, cultural landscapes, industrial and historic 
archaeology including all forms of heritage, tangible and intangible. 
The heritage of the Twentieth Century has its origins in the nineteenth 
century and includes the products of more recent times.

(ICOMOS -- ISC20C, 2008)

Retomando o Documento de Madri-Nova Déli como conclusão de nosso recorte, 
observamos que ele reitera a necessidade de valorações específicas para cada 
bem, como forma de lidar com os variados valores possivelmente envolvidos em 
cada um deles – é clara a abertura também para os atributos do valor histórico e 
do valor de antiguidade:

The identification and assessment of the significance of twentieth-
century cultural heritage should use accepted heritage criteria (…) Its 
cultural significance may rest in its tangible attributes, including physical 
location, views, design (for example, form and spatial relationships; 
colour schemes and cultural plantings; construction systems, fabric, 
technical equipment, as well as aesthetic qualities). Significance may also 
lie in use, historic, social, scientific or spiritual associations, or evidence 
of creative genius and/or in its intangible values.

  (ICOMOS -- ISC20C 2017b)

Por fim, observamos que os autores italianos referidos na primeira seção do tex-
to, apresentam a mesma associação entre o termo preservação da arquitetura do 
século XX e os esforços para lidar com os valores de contemporaneidade e simultan-
eamente os valores de memória. No caso deles, chega-se a tal posicionamento por 
caminho paralelo: a defesa dos princípios disciplinares, grosso modo estabelecidos 
na Carta de Veneza, sem que se incorpore uma abordagem a partir da significância. 
De toda forma, se estabelece vínculo análogo entre posturas valorativa e a escolha 
do nome do que preservar.

Considerações finais
Nas seções anteriores, observamos associações terminológicas recorrentes: con-
servação de edifícios do movimento moderno é o termo preferido do Docomomo; 
preservação da arquitetura do século XX é o termo preferido pela Unesco/WHC/Ico-
mos, assim como pelo Getty Institute e por diversos autores italianos; enquanto a 
preservação da arquitetura moderna teve aceitação mais difusa, que tem diminuído 
nos últimos anos, mas ainda é predominante no Brasil. Ou seja, confirma-se a 
hipótese inicial de que cada termo se associa a formas de pensar diversas, não 
sendo livremente intercambiável.

Na atuação do Docomomo e da Unesco/WHC/Icomos, observamos que as posições 
de cada um apresentam continuidade ao longo do tempo, e se relacionam a seus 
papéis institucionais e suas composições profissionais. Assim, o primeiro gru-
po, privado e com menor vinculação ao universo patrimonial, tem liberdade na 
definição de um recorte de interesse estrito, entendido como independente do 
campo da preservação. Enquanto isso, o segundo grupo, oficial e formado por 
profissionais do patrimônio, permanece vinculado a pretensões universalistas aos 
princípios disciplinares. 

Por fim, cabe indicar como parte dos fenômenos aqui descritos como parte do 
campo da preservação do patrimônio ecoa movimentos da historiografia da ar-
quitetura moderna. Por exemplo, a ampla difusão deste termo, associada à 
história da disciplina, ajuda a explicar seu sucesso no campo da preservação. 
Analogamente, o crescimento do repertório de construções reconhecidas como 
modernas, ao longo do tempo, parece inspirar uma ampliação dos limites do pat-
rimônio moderno.
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RESUMO
As mensagens “a cidade é da humanidade, mas não da comunidade” e “patrimônio 
da humanidade elitista”, não passaram despercebidas nos muros e monumentos 
de Ouro Preto durante ano de 2017.  Independentemente de atos de vandalismo, 
estas frases nos instigam a problematizar os desafios da gestão urbana de centros 
históricos contemporâneos, a partir dos descompassos e conflitos que emergem, 
sobretudo, em função da atribuição de valores ao patrimônio. Ouro Preto vem sendo 
o laboratório da aplicação das teorias e práticas da salvaguarda do patrimônio 
cultural no país, desde os seus primórdios na década de 1930, sendo ainda 
pioneira, no país, sua inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, em 
1980. Inicialmente as ações para a preservação de seu patrimônio cultural, foram 
marcadas por uma postura centralizadora, de caráter tecnocrata, desvinculada 
da população, focada na conservação da unidade estilística do centro histórico. Já 
em movimentos como o “Salvemos Ouro Preto” em 1949 ou nos planos urbanos 
elaborados entre as décadas de 1960 e 1970, a preservação esteve sempre atrelada 
ao seu potencial de desenvolvimento econômico, com foco no turismo e na imagem 
cênica que a cidade oferecia. Com o crescimento urbano, surgiram nas periferias 
do núcleo protegido em nível federal, novas ocupações, desordenadas e deficientes 
em infraestrutura e qualidade urbana. Após décadas sem um planejamento urbano 
eficiente e ainda, com o peso da inscrição na lista do “Patrimônio da Humanidade” 
da UNESCO, é possível perceber a existência de duas cidades dentro do próprio 
perímetro tombado de Ouro Preto – a cidade colonial dos cartões postais e a cidade 
que cresceu no seu entorno, à margem dos investimentos públicos e das políticas 
urbanas. Nesse sentido, pretende-se tratar do desafio que a cidade de Ouro Preto 
enfrenta, em lidar com demandas do turismo globalizado, enquanto precisa 
responder às demandas urbanas básicas de moradia, saneamento, segurança, e 
mobilidade, comum a tantas outras cidades. Este paradoxo é fundamental para 
problematizar os centros históricos brasileiros: como esperar que a população se 
identifique e cuide do patrimônio cultural, diante de problemas críticos que a cidade 
lhe impõe? Busca-se compreender Ouro Preto na contemporaneidade, a partir da 
recentes abordagem sobre o patrimônio urbano, a “Paisagem Urbana Histórica”, 
lançada em 2011 pela UNESCO, que tem como foco o patrimônio cultural como chave 
para melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento local.

Palavras-chave: Ouro Preto; patrimônio urbano; turismo; paisagem urbana histórica.
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CENTROS HISTÓRICOS PATRIMÔNIO MUNDIAL: 
Descompassos das políticas de patrimônio cultural e 
gestão urbana a partir do caso de Ouro Preto

1. Introdução: 
A cidade de Ouro Preto é um dos casos mais emblemáticos na discussão sobre 
o patrimônio cultural no contexto brasileiro, podendo ser considerada um labo-
ratório da construção do campo da salvaguarda do patrimônio cultural no país, 
com o protagonismo do IPHAN desde a sua criação, em 1937, sendo ainda pionei-
ra, no país, sua inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO[1], em 1980. 
Este “palco” da história nacional e dos processos de patrimonialização do Brasil 
enfrenta uma dinâmica urbana comum a tantas outras cidades brasileiras, que 
cresceram desordenadamente em direção à periferia, com bairros carentes em 
infraestrutura, problemas habitacionais, de segurança, de mobilidade, dentre out-
ros. Neste contexto adverso, é possível perceber a existência de duas cidades den-
tro do próprio perímetro tombado de Ouro Preto – a cidade colonial dos cartões 
postais e a cidade que surgiu no seu entorno, à margem dos investimentos públi-
cos e das políticas urbanas. 

Neste cenário, as pichações “a cidade é da humanidade, mas não da comunidade” 
(figura 1) e “patrimônio da humanidade elitista”, que estamparam os muros e 
monumentos de Ouro Preto ao longo do ano de 2017, nos instigam a problema-
tizar os desafios da gestão urbana de sítios históricos contemporâneos, a partir 
deste caso emblemático, em que são notórios os descompassos das políticas de 
patrimônio cultural e gestão urbana.

[1]  Vide informações no portais da internet do IPHAN <http://portal.iphan.gov.br/pagina/
detalhes/30> e da UNESCO <http://whc.unesco.org/en/list/124>

Um dos pontos nevrálgicos que envolve as questões patrimoniais em sua relação 
com a população, está na forma como as políticas de preservação regulam, ou 
mesmo, prescrevem as formas de ocupação do meio urbano. Como pode ser 
percebido em qualquer conversa com os moradores da cidade, e constatado por 
Simão (2017), o Ouropretano atribui ao Patrimônio deveres que lhes parecem bas-
tante onerosos.

“A rigidez e a forma como a cidade foi controlada, na perspectiva da 
preservação do acervo tombado, resultou num sentimento de aversão 
em relação à institucionalidade desses bens, conflitando com o valor 
atribuído a esse mesmo acervo quando destituído do título patrimonial, 
ou seja, à cidade do uso cotidiano, das relações afetivas.” (SIMÃO, 2017, 
p.12)

 

Figura 1: Muro pichado. Ao fundo, o bairro Vila Aparecida, bairro da periferia de Ouro 
Preto. Fonte: Foto Eliza Hollenstein, 2017. 
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Essa relação conflituosa entre o IPHAN e a comunidade complexifica a conser-
vação do patrimônio da cidade, tendo em vista que as necessidades contem-
porâneas dos habitantes devem ser consideradas nas políticas de salvaguarda, 
conforme aponta Bonduki (2010), em panorama sobre a atuação do Programa 
Monumenta em nível nacional: “Os núcleos históricos no Brasil não são ruínas 
arqueológicas, mas lugares vivos, onde habita uma população com necessidades 
contemporâneas, que podem e devem ser atendidas no território urbano como 
um todo, inclusive nas áreas protegidas”. (BONDUKI, 2010, p. 364)

No caso de Ouro Preto, somam-se as demandas do turismo globalizado, como nas 
cidades europeias, ao desafio cotidiano em lidar com demandas urbanas básicas 
de moradia, saneamento, segurança e mobilidade. Este paradoxo é fundamental 
para problematizar os centros históricos brasileiros: como esperar que a popu-
lação se identifique e cuide do patrimônio cultural, diante de problemas urbanos 
críticos que a cidade lhe impõe? Para lidar com a complexidade dessa questão, 
que incita um amplo espectro de abordagens interdisciplinares, que ultrapassam 
o escopo do presente trabalho, pretende-se focar na discussão sobre os conflitos 
que emergem entre valores técnicos e os valores atribuídos ao patrimônio pela 
população, que se refletem nos descompassos a serem discutidos sobre o caso 
de Ouro Preto.

Por sua relevância no quadro brasileiro acerca das políticas de patrimônio cul-
tural, a cidade já foi objeto de estudo por diversos autores, como Motta (1987), 
Castriota (2009) e Simão (2006, 2017), entre outros. Partindo desses referenciais, 
busca-se, dar continuidade ao debate, tendo em vista a necessidade de reflexão 
sobre a contemporaneidade da cidade em sua relação com seu patrimônio. Para 
tanto, inicia-se delineando as premissas teóricos-metodológicas que orientam a 
reflexão sobre o objeto empírico. Será apresentado, em seguida, uma perspec-
tiva histórica sobre a trajetória de valores aplicados ao caso de Ouro Preto, para 
que se compreenda, em seguida, os descompassos das políticas urbanas do sítio 
histórico. Busca-se compreender a contemporaneidade da cidade, a partir das re-
centes abordagens sobre o tema do patrimônio urbano, nomeadamente a “Pais-

agem Urbana Histórica”. Conclui-se o artigo levantando-se algumas considerações 
sobre as possibilidades e desafios para a salvaguarda do patrimônio do caso em 
questão.

2. Premissas teórico-metodológicas
Primeiramente cabe esclarecer que se assume a cidade como resultante de um 
contínuo processo urbano, em que seu todo – partes antiga e moderna – possui 
substância histórica, tal como sustentado por Argan (1998) ao criticar o conceito 
centro histórico, discernindo, porém sua utilidade instrumental para proteger as 
zonas antigas da destruição. Rossa (2015), por sua vez, rejeita a expressão e ideia 
de centro histórico, defendendo ser metodologicamente crucial evitar a imposição 
de descontinuidades formais e administrativas, uma vez que reconhece civilidade 
e historicidade a todo o tecido urbano consolidado. Assim sendo, o termo centro 
histórico será empregado com referência às normas de proteção, enquanto que 
se utilizará sítio histórico, com uma conotação mais abrangente, ao se discutir 
sobre a paisagem da cidade histórica como um todo.

Considerado como discurso e representação da sociedade, a noção de patrimô-
nio cultural encontra-se sujeita a mutações inerentes ao processo histórico, cor-
respondente às mudanças de paradigmas. Nesse sentido, foi sendo revisado con-
ceitualmente o tipo de legado a que se atribui valor como patrimônio cultural, 
geralmente protegido a partir de um discurso construído como “retórica da perda” 
(GONÇALVES, 1997). Ou seja, os processos de pensamento acerca daquilo que 
deve ser protegido, restaurado, reconstruído, demolido, realizam-se mediante ju-
lgamentos de valor. 

Para Meneses (2012), tais julgamentos são práticas sociais, pois os bens culturais 
não possuem significados intrínsecos, mas propriedades seletivamente mobiliza-
das pelos grupos sociais para socializar suas ideias, crenças, afetos, seus significa-
dos, juízos, critérios, normas, etc. Deste modo, o autor defende a necessidade de 
revisão de posturas a respeito dos valores dos bens culturais, para um ponto de 
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vista que ultrapasse a perspectiva dos especialistas, privilegiando também, a ótica 
dos usuários.

Sendo assim, parte-se da premissa de que “preservar seria uma forma de en-
caminhar a reapropriação do espaço urbano pelo cidadão” (MENESES, 1992). Re-
flete-se, ainda, sobre os conflitos da preservação e ordenação urbana, situando o 
habitante local como fruidor principal da cidade qualificada. Sendo esse habitante 
o principal sujeito da cultura, defende-se a diretriz de se considerar o cultural uma 
dimensão do social – e não o inverso (MENESES, 2006). Nesse sentido, acredita-se 
na indissociabilidade da estrutura física da social como componente do patrimô-
nio cultural. 

Com a atribuição de valor econômico ao patrimônio urbano, os valores relacio-
nados ao cotidiano da população podem ser colocados em causa. Para Meneses 
(2012), na relação entre um visitante e a população local que usufrui de um bem 
patrimonial, o mesmo objeto possui significados diferentes. A comunidade possui 
uma relação contínua com este patrimônio, que é experimentado, usado e pratica-
do, enquanto para os turistas, estes bens podem se tornar simples artefatos para 
contemplação, esvaziados de outros sentidos, em um envolvimento superficial e 
desterritorializado. As relações de apropriação do patrimônio também podem ser 
distintas em função das assimetrias socioeconômicas. Segundo Canclini (1994), 
em uma sociedade marcada por desigualdades, os setores hegemônicos se apro-
priam de forma privilegiada do patrimônio, ou seja, não basta que o patrimônio 
esteja disponível para todos, pois à medida que descemos a classe econômica e 
educacional, diminui a capacidade de apropriação do capital cultural que é trans-
mitido pelas instituições.  

A compreensão da cidade como um bem cultural, proposta por Meneses (2006), 
ao sublinhar a importância das áreas envoltórias, entre outros instrumentos, para 
a preservação do patrimônio ambiental urbano (MENESES, 2006), é útil para a 
presente reflexão. Adota-se como premissa a preservação do patrimônio cultur-
al como fato social, e a compreensão da cidade como bem cultural, nos termos 

de Meneses (2006), que aponta três dimensões que, imbricadas, agem solidari-
amente: a dimensão do artefato, produto da sociedade; a dimensão do campo 
de forças, na qual se desenvolvem tensões e conflitos na economia, na política, 
na vida social, nos processos culturais etc. e, finalmente, a dimensão das signifi-
cações, que dotam de sentido e inteligibilidade o espaço. Para o enfrentamento 
de tais dimensões no caso empírico, adota-se um olhar não idealizado do bem 
cultural, buscando-se compreender a dinâmica na escala local.

3. Do valor monumental ao valor local: uma trajetória 
de valores (técnicos) aplicados a Ouro Preto
Desde o início do processo de patrimonialização de Ouro Preto, na década de 
1930, observa-se uma evolução na atribuição de valores do patrimônio, que nor-
tearam as ações institucionais pela preservação dos bens culturais da cidade. 
Muitas vezes alinhados com os debates internacionais, o juízo de valores do que 
deveria ou não ser preservado ou, por exclusão - liberado para ser demolido - 
teve como resultante a atual morfologia urbana e a relação que a cidade contem-
porânea tem com seu patrimônio. 

Como já discutido por uma série de autores (FONSECA, 1997; CASTRIOTA, 2009; 
CHUVA, 2009, entre outros), a motivação para o tombamento de cidades intei-
ras - as cidades históricas - nos primórdios do processo de patrimonialização, na 
década de 1930, dentre as quais, se inclui Ouro Preto, estava associada a uma 
identidade nacional que se queria construir a partir de uma imagem idealizada do 
Brasil colonial, cujos símbolos eram as principais cidades mineiras setecentistas. 
Nesta época, a “mineiridade” se tornou símbolo da “brasilidade” (CHUVA, 2009) e o 
patrimônio arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto era reconhecido e preserva-
do a partir do seu valor para a identidade de todos os brasileiros. 
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Além deste valor simbólico para a identidade nacional, também era levado em con-
ta nas ações de preservação de Ouro Preto o valor artístico, causa e consequên-
cia da inscrição do conjunto urbano no Livro do Tombo das Belas Artes, quando 
as intervenções no conjunto eram entendidas como retoques na cidade-obra de 
arte. Por este motivo, conforme estudo de Motta (1987), foram diversas as obras 
de arquitetura eclética e neoclássica demolidas e/ou reformadas em prol de uma 
almejada harmonia estilística, o que para Castriota (2009), mostra uma visão que 
ignorava a dimensão documental, a trajetória e diversos componentes como ex-
pressão cultural de um todo socialmente construído, que é a cidade.

Uma peculiaridade relacionada ao juízo de valor aplicado a Ouro Preto nesta épo-
ca, a partir do ponto de vista dos arquitetos modernistas à frente do SPHAN, foi a 
permissão para que fosse considerada compatível com o conjunto uma obra de 

 

Figura 2: Vista parcial de Ouro Preto na primeira metade do século XX. Fonte: Acervo 
IFAC/UFOP.  

arquitetura moderna - o Grande Hotel, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 
o que até os dias de hoje é encarado com estranheza por parte dos moradores da 
cidade. Tal intervenção só foi possível a partir da proposta conciliatória de Lucio 
Costa, pelo IPHAN, para harmonizar o projeto original com o entorno, e o juízo 
de valores - artísticos e identitários - dos agentes do patrimônio da época, que 
considerava a arquitetura colonial mineira como o legítimo passado da arquite-
tura brasileira, equiparada à  veracidade da arquitetura moderna, cujos atributos 
legitimariam a continuidade de uma produção arquitetônica de boa qualidade, 
atendendo novos usos e resguardando a produção existente (MOTTA, 1987) . 

No entanto, conforme elucidado por Motta (1987), a prática corrente de aprovação 
dos projetos adotada pelo IPHAN pautava-se em critérios estilísticos que cristali-
zavam a imagem colonial da cidade Monumento, gerando falsificações, conforme 
será discutido adiante. A crítica à essa situação emerge ao final da década de 1960, 
alinhada a revisão conceitual em relação à noção de patrimônio cultural, tendo 
como marco a Carta de Veneza[2], que revisa a noção de monumento histórico, 
incorporando também as obras modestas que tenham adquirido significado cul-
tural, não somente as grandes criações, mas também o entorno dos monumen-
tos. Essa nova concepção respalda o desenvolvimento dos sítios históricos, e na 
década de 1970, as diretrizes internacionais passam a defender a conciliação com 
a vida contemporânea e a inserção de políticas de preservação no planejamen-
to urbano, recomendada na Declaração de Amsterdam, em 1975. Tais preceitos 
foram incorporados no Brasil com certo atraso, em parte pelo momento político 
vivido nos anos de ditadura, em parte pela incipiente estrutura administrativa dos 
municípios para a gestão do patrimônio.

A partir dessa nova visão emerge o conceito de patrimônio ambiental urbano, 
que ultrapassa o foco do monumento isolado para tratar da qualidade ambiental 
advinda das relações que os bens naturais e culturais apresentam entre si, como 

[2]  Carta Internacional sobre a Conservação e a Restauração dos Monumentos e 
Sítios. II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, 
Veneza, 1964. Publicada em 1966.
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paisagem socialmente e culturalmente construída (CASTRIOTA, 2009). Com essa 
concepção atualizada, o patrimônio cultural brasileiro passa a reconhecer também 
as diferentes expressões da arquitetura rural e vernacular, as obras de imigrantes 
italianos e alemães, etc. No âmbito de tamanha diversidade, deixa de fazer sen-
tido lidar com um valor de Ouro Preto como símbolo da identidade nacional. Os 
debates sobre as noções de patrimônio avançaram ao longo da segunda metade 
do século XX, e a partir dos anos 1980, em um contexto de mudanças estruturais 
dentro do IPHAN, o conjunto arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto foi inscrito 
também nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 
em 1986, o que mostra um reconhecimento de valores para além do artístico. 

Em paralelo, cabe situar que a segunda metade do século XX foi marcada por uma 
crença no turismo cultural como solução para o desenvolvimento e para atrair 
recursos para a conservação e para a reabilitação dos núcleos históricos. Ou seja, 
este patrimônio passa a ter importância também por seu valor econômico, en-
quanto mercadoria para o turismo cultural. Tal visão está clara desde o relatório 
de Michel Parent para a UNESCO (PARENT, 1968 in LEAL, 2008) e nos planos ur-
banos e estudos de Vianna de Lima e da Fundação João Pinheiro para Ouro Preto, 
elaborados entre as décadas de 1960 e 1970.  Percebe-se nestes estudos, a ênfase 
dada à paisagem da cidade pelo ponto de vista da preservação das visadas dos 
monumentos. Por este motivo, os bairros novos surgidos nas encostas dos arre-
dores do núcleo central eram encarados como um problema para imagem cênica 
que a cidade oferecia, e por isso, os planos previam uma separação física entre o 
novo e o antigo. Devido ao caráter tecnocrático, ao descolamento com a realidade 
e à desarticulação entre as instituições responsáveis pelo controle das formas de 
ocupação da cidade - IPHAN e Prefeitura, estes planos não foram implementados 
(SIMÃO, 2006; CASTRIOTA, 2009). Entretanto, o valor da paisagem e da ambiência 
da área central foi ratificado e operacionalizado com a delimitação do perímetro 
de tombamento, em 1989, que confirmou as áreas de ocupação recente como 
parte da área protegida pelo IPHAN. 

A inscrição do conjunto arquitetônico e urbanístico colonial de Ouro Preto na Lis-
ta do Patrimônio Mundial da UNESCO, em 1980, muda o patamar do reconheci-
mento daquele patrimônio como tendo um valor excepcional universal. Tal valor 
universal está associado à significância cultural e/ou natural, cuja excepcionali-
dade transcende fronteiras nacionais e tem importância comum para as gerações 
do presente e do futuro. Esse novo patamar de visibilidade oferece benefícios e 
também riscos, conforme alerta Choay (2009), para quem a mundialização do pat-
rimônio tem implicações em sua mercantilização em uma escala global. 

Já a partir dos anos 2000, houve um salto conceitual significativo no que se ref-
ere à percepção da importância do patrimônio cultural para além da questão 
econômica e de geração de empregos, mas também como fator determinante 
para a qualidade de vida da população. Tais avanços podem ser percebidos nas 
ações de gestão e na legislação urbanística e de salvaguarda.  Em 2006, a cidade 

 

Figura 3: Vista parcial de Ouro Preto em que se percebe o crescimento/adensamento 
urbano nos arredores do arruamento setecentista. Fonte: Foto Marcela Santana, 2012.   
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passou a contar com uma secretaria exclusiva para o planejamento e gestão do 
patrimônio e com instrumentos urbanísticos fundamentais para planejar o cresci-
mento da cidade: uma portaria específica do IPHAN para a cidade, o Plano Diretor 
e a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo.

É importante mencionar que nesta época a cidade recebeu grandes investimentos 
por meio do Programa Monumenta, do governo federal.  O grande diferencial do 
programa esteve no fato de extrapolar a atenção aos monumentos, para uma di-
mensão mais urbana – com obras de requalificação de espaços públicos e linhas 
de crédito para a recuperação de imóveis privados. Apesar de ser uma importante 
iniciativa para melhoria da qualidade de vida do núcleo urbano de origem colonial, 
verifica-se que os investimentos se concentraram nos bairros centrais. Além disso, 
uma das mais importantes obras em Ouro Preto, o Horto dos Contos[3], relevante 
em termos de contingente de investimentos e do potencial para uso comunitário, 
encontra-se desativado por problemas de gestão municipal.  Já o Programa de 
Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas (PAC-CH), que poderia vir a con-
solidar as experiências desenvolvidas pelo Monumenta, no caso de Ouro Preto, 
acabou por remeter à concepção predominante da década de 1970, que privilegia-
va o uso turístico, em detrimento do uso cotidiano e concentrando os investimen-
tos nas obras monumentais - igrejas e chafarizes. 

Também nos anos 2000, em função dos incentivos da política do ICMS Cultural es-
tado de Minas Gerais, a política municipal de patrimônio, que ainda era incipiente, 
cresceu e se intensificou. Tendo em vista o grande número de bens já inventaria-
dos e tombados pelo IPHAN na cidade, a prioridade para elaboração de registros 
e inventários foi dada aos distritos e posteriormente aos bens do distrito sede que 
não possuíam proteção legal isolada. Ou seja, esta política trata de um valor local 
e não nacional do patrimônio, indo além dos bairros de interesse turístico para 
abordar também os acervos imateriais e os bens culturais dos bairros dos arre-

[3]  Segundo Bonduki (2010), o projeto do Horto dos Contos foi um dos mais importantes 

projetos realizados pelo Monumenta.

dores (Padre Faria, Piedade, Morro Santana, etc.), com a tendência de aproximar e 
trazer maior identificação da população.

4. Descompassos das políticas urbanas do sítio 
histórico patrimônio mundial
Além do desafio de preservar uma paisagem urbana institucionalmente recon-
hecida como patrimônio há mais de 80 anos, Ouro Preto também precisa prover 
as demandas urbanas básicas de moradia, saneamento, segurança, mobilidade 
e lidar com um espaço urbano que reflete as assimetrias sociais tipicamente bra-
sileiras. Nesse caso, em que o turismo é uma importante vocação econômica, é 
possível perceber que há uma visão idealizada, onde a imagem da cidade é iden-
tificada e divulgada por sua parcela colonial. Configura-se então uma paisagem 
formada por uma “ilha urbana” cercada pela “não-cidade”, nos termos de Maricato 
(2000). 

Por este motivo, no senso comum, Ouro Preto muitas vezes é descrita como uma 
“cidade do século XVIII”, contudo, em uma análise de sua malha urbana, perce-
be-se que a cidade cresceu para muito além do núcleo de origem setecentista. 
Nota-se que o tecido urbano das áreas novas é consideravelmente maior que o 
das áreas antigas. Assim, não se trata de uma cidade antiga com bairros no seu 
entorno, mas sim, de uma cidade que em sua contemporaneidade, possui ainda 
um núcleo antigo, ou recorrendo ao conceito de Rossa (2015), um “centro de iden-
tidade”, que figura como representação da identidade coletiva ouropretana. 

Os bairros recentes implantados nas encostas dos arredores do núcleo de origem 
colonial surgiram principalmente a partir da década de 1960, em paralelo ao ad-
ensamento das áreas centrais. Este crescimento se deu, em grande parte, com ed-
ificações de padrão construtivo precário, ocupadas por uma população de baixo 
poder aquisitivo, proveniente das zonas rurais e de cidades vizinhas. Ou seja, Ouro 
Preto passou por um crescimento urbano muito semelhante ao de qualquer outra 
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cidade brasileira de mesmo porte na época – decorrente de um fluxo migratório 
campo-cidade, pela oferta de emprego na indústria metalúrgica e no comércio. 

As condições em que algumas destas novas ocupações surgiram, ilustram a falta 
de articulação entre Municipalidade e o IPHAN, que foi, durante muito tempo, um 
entrave para as políticas urbanas na cidade. Vale citar, como exemplo, os casos de 
lotes situados em terrenos públicos que eram concedidos à população de baixa 
renda por meio do Regime Foreiro entre as décadas de 1950 e 1970 (COSTA, 2011), 
muitos destes no entorno imediato do núcleo de interesse patrimonial. Estas ocu-
pações ocorreram sem planejamento prévio, com formatos de lotes, relação com 
a rua, volumetrias e programas bastante distintos daquele originário do século 
XVIII, formando grandes massas edificadas que contrastam vigorosamente com 
núcleo original da cidade. Além disso, estas áreas são marcadas também por uma 
infraestrutura precária: com ruas sem saída, de difícil acesso aos transportes pú-
blicos; ausência de equipamentos comunitários e áreas verdes; problemas de 
abastecimento e saneamento básico. Como agravante, observa-se um grande 
número de construções situadas em áreas de risco geológico. (SANTANA, 2012).

Na falta de legislação específica, as áreas inseridas no perímetro tombado, mesmo 
que recentes, eram de certa forma tratadas com o mesmo rigor do arruamento 
setecentista. Segundo Motta (1987), a falta de parâmetros urbanísticos aliada às 
normas estilísticas e “fachadistas” que o IPHAN aplicava na época para toda a ci-
dade, fez com que nos novos bairros também surgissem arquiteturas em “estilo 
patrimônio”, da mesma forma que acontecia no centro.  Este “contágio” significa 
para a população de alguns bairros periféricos sentir o peso do reconhecimento 
do patrimônio, sem o devido retorno em termos de investimentos por parte do 
poder público.

Embora com avanços significativos na gestão da cidade nos últimos anos, princi-
palmente no que se refere ao aparato legal e à gestão compartilhada do patrimô-
nio entre o IPHAN e a municipalidade, a situação de Ouro Preto é extremamente 
crítica no que se refere ao planejamento do crescimento da cidade. Atualmente o 

escritório técnico do IPHAN de Ouro Preto apresenta um quadro de funcionários 
extremamente reduzido (o menor desde a inscrição na Lista da UNESCO), mas 
com cada vez mais procedimentos sob sua alçada. Do mesmo modo, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Patrimônio, responsável pelo ordenamento e desenvolvi-
mento urbano e pela política municipal de patrimônio, também enfrenta dificul-
dades em função do quadro reduzido de técnicos. A secretaria enfrenta ainda o 
agravante de ter suas ações descontinuadas e sua estrutura desmontada com as 
trocas de gestão municipal a cada quatro anos, fato que ocorreu na última gestão. 
Diante destas dificuldades, os bairros dos arredores da malha urbana de origem 
setecentista seguem em um processo contínuo de expansão e adensamento.

5. Dinâmicas urbanas e o patrimônio na 
contemporaneidade
Ao longo da história das civilizações, a cultura sempre foi o coração do desenvolvi-
mento urbano e o que definiu a cidade enquanto “civitas”, conforme sublinhado 
no UNESCO Global Report (UNESCO, 2016). Neste contexto, a vida cotidiana nas ci-
dades tem a capacidade de conferir continuidade de uso, noção de pertencimento 
e de identidade coletiva nas comunidades, o que é fundamental em contextos de 
reconhecido interesse patrimonial. Neste sentido, as recentes abordagens e dis-
cussões internacionais sobre o tema das cidades sob o viés da sustentabilidade, 
apontam para o patrimônio cultural como chave para melhoria da qualidade de 
vida e para o desenvolvimento local. Este é o foco da abordagem da “Paisagem Ur-
bana Histórica”, proposta pela UNESCO em 2011. A partir de uma “[...]a aceitação 
das mudanças como parte inerente da condição urbana.” [4](BANDARIN e OERS 
2012, p.198), a abordagem propõe lidar com as áreas urbanas de interesse cultur-
al indo além do conceito de “centro histórico” para abarcar diferentes complexi-
dades urbanas e tipos de patrimônio.

[4]  “...the acceptance of change as an inherent part of the urban condition.” [traduzido pelas 

autoras]
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Tal abordagem pode ser profícua em dar conta de várias questões que até en-
tão estavam dispersas em outros documentos, colocando as discussões sobre 
os problemas urbanos, a globalização e a diversidade cultural como temas cen-
trais no âmbito da conservação. Vale enfatizar que a “paisagem urbana histórica”, 
diferentemente da “paisagem cultural” é proposta como uma abordagem e não 
como uma nova categoria para o patrimônio mundial, e deste modo, ambas são 
complementares. Segundo Bandarin e Oers (2012), no contexto da abordagem da 
“paisagem urbana histórica”, a percepção em relação ao patrimônio das cidades é 
ampliada, incluindo valores simbólicos, estéticos e aqueles relacionados à fruição 
dos espaços da cidade. Além disso, há um reconhecimento da dinâmica urbana, 
valorizando o papel do patrimônio na vida contemporânea, ou seja, o desafio de 
lidar com o patrimônio urbano deixa de ser um tema relacionado apenas com a 
conservação, para ser também um problema de gestão e de planejamento urba-
no.

Sendo assim, uma das potencialidades de Ouro Preto está na forma como seu 
patrimônio arquitetônico e urbanístico é usado cotidianamente na vida contem-
porânea da comunidade local. Isto é favorecido pela coexistência das áreas de 
maior interesse patrimonial e turístico com o centro comercial e institucional da 
cidade, onde estão localizadas algumas das principais funções para o cotidiano 
dos moradores: com órgãos públicos, correios, bancos, escolas, os mais variados 
serviços e tipos de comércio. Além disso, nestas áreas ocorrem as principais man-
ifestações culturais da cidade, desde celebrações religiosas, a festivais de música, 
atividades esportivas, o tradicional carnaval de rua da cidade, etc. As igrejas man-
têm seus ritos religiosos, a Casa da Ópera continua ativa e alguns edifícios antigos 
foram transformados em centros culturais e museus. A qualidade dos espaços 
e a escala que privilegia os pedestres também colaboram para a vitalidade da 
cidade nestas áreas. Nos bairros de origem setecentista (Antônio Dias, Cabeças, 
Pilar, Rosário, entre outros) ainda sobrevivem as funções residenciais, bem como 
o comércio e os serviços locais a elas relacionados.

Ainda que tenham passado por diversas intervenções urbanísticas e arquitetôni-
cas, algumas praças e largos conservam, desde o século XVIII, suas funções en-
quanto locais de permanência e de atividades culturais ao ar livre. A praça Tira-
dentes por exemplo, se mantém como centro cívico desde sua criação, os largos 
das igrejas ainda guardam sua função nas manifestações religiosas, e o largo do 
Coimbra continua como local de comércio[5]. Assim, o patrimônio arquitetônico e 
urbanístico de Ouro Preto faz parte da vida cotidiana de todos os moradores da 
cidade, inclusive daqueles que vivem nas regiões periféricas.

Contudo, com a atribuição de valor econômico ao patrimônio urbano em função 
do turismo, os valores relacionados ao cotidiano da população podem ser coloca-
dos em causa, em uma relação conflitante, em que o patrimônio adquire distintos 
significados e são fruídos de forma desigual. De uma forma geral, as atividades 
turísticas na cidade se restringem aos bairros centrais, o que tem como conse-
quência a diminuição do uso residencial nesta região para dar lugar a restau-
rantes, hospedagens, ateliers e lojas de artesanato. Além dos tradicionais hotéis 
e pousadas localizados nesta zona, é possível notar também um crescimento da 
oferta de albergues e aluguéis por temporada (tipo airbnb), que podem acabar 
ameaçando o uso residencial neste núcleo.

É importante ter em conta também, o conflito entre parte da população e o IP-
HAN, diante das restrições impostas pelas políticas de preservação. Tal conflito 
se acirrou pela postura que a instituição teve durante anos, em contextos políti-
cos autoritários e centralizadores, quando tentou guardar a cidade enquan-
to símbolo da identidade nacional e deixou de lado dos processos a população 
que é quem convive com este patrimônio cotidianamente. Diversas iniciativas do 
órgão em função da manutenção da unidade estilística do conjunto (demolições 
de frontões, platibandas e até construções inteiras do século XIX), para Castriota 
(2009), demonstram desconsideração com a população, a partir do momento em 

[5]  O Largo apresenta um histórico de intervenções do poder público, conforme estudado 
por Castriota (2009). Recentemente cogita-se remover a feira de artesanato ali implantada, 
contrariando artesãos, feirantes e boa parte da população local. 
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que se apagaram registros importantes da história local, suprimidas em prol de 
valores estéticos. A exemplo desta postura, vale citar um trecho de um parecer de 
Lúcio Costa, em relação às intervenções necessárias na cidade, em que a preocu-
pação se dá em relação ao olhar privilegiado do turista e das elites intelectuais: 
“[...] indispensáveis providências no sentido de se corrigirem umas tantas deficiên-
cias facilmente localizáveis e particularmente chocantes para o turista qualificado 
[...]” (COSTA, 1958 in PESSÔA, 2004, p.148).

Além disso, com as ações do IPHAN ao longo do século XX, que encaravam a cidade 
como uma obra de arte irretocável, tornava-se cada vez mais difícil reconhecer o 
papel da vida contemporânea e suas dinâmicas nestes espaços. A rigidez da legis-
lação e sua forma de aplicação colocaram em causa a autenticidade do conjunto, 
em que as novas edificações, mesmo com formas de ocupação completamente 
diferentes, imitavam o estilo das construções tradicionais, o que se enraizou na 
rotina de construção da cidade, tornando-se conhecido como “estilo patrimônio”[6] 
(MOTTA, 1987). Esta tendência ao falso histórico acaba sendo estimulada pela ativ-
idade turística, conforme aponta Choay (2009), ao criticar os efeitos do patrimônio 
mundial nas cidades: “Museificação, disneylandização, pastiches são os signos de 
uma esterilização progressiva, de uma incapacidade de construir uma alternativa 
a um universo tecnizado e monossêmico.” (Choay, 2009, p.38). Assim, àqueles res-
identes das áreas antigas, coube aceitar os parâmetros impostos pelo órgão em 
suas construções, àqueles residentes dos bairros das encostas, coube aceitar uma 
condição de ilegalidade e consequentemente, de falta de atenção do poder públi-
co. Tais fatores podem ter consequência na autoestima da população dos bairros 
de Ouro Preto, conforme aponta Fernandes (2017): 

“Em Ouro Preto, percebemos que existe um apartheid cultural 
ou patrimonial que traz como consequências, a baixa estima dos 
moradores dos morros que, por vergonha de morarem em áreas e casas 
onde não são atribuídas a beleza e antiguidade das casas da cidade do 

[6]  Expressão cunhada por Motta (1987) para tratar das edificações novas com estilo 
colonial que surgiram na cidade por influência das normas do SPHAN/IPHAN.

centro histórico, da cidade colonial, não se sentem como parte desta 
cidade, sentimento de exclusão produzido também pelo “abandono” do 
poder público em relação a estas áreas.” (FERNANDES, 2017, p.87)

Considerações finais: 
As diversas dissonâncias surgidas no espaço urbano de Ouro Preto, a partir do 
reconhecimento dos seus valores culturais pelos diversos níveis institucionais, 
mostram a complexidade dos desafios contemporâneos que as cidades e os sítios 
ditos históricos vêm enfrentando, particularmente aquelas inscritas na lista do 
Patrimônio Mundial. Embora observem-se, no cenário nacional, iniciativas para 
a construção de políticas integradas de preservação do patrimônio[7], buscando 
efetivar o compartilhamento de competências e responsabilidades, já constitucio-
nalmente instituídas entre os níveis de poder público e a comunidade, essas ainda 
são pouco efetivas, dada a complexidade do assunto e a precarização da estrutura 
administrativa do IPHAN, em termos de recursos humanos e financeiros. No caso 
específico de Ouro Preto, apesar dos avanços em termos de legislação e gestão 
alcançados nas últimas décadas, a cidade acumula um legado problemas urbanos 
e descompassos relativos à conservação do patrimônio, ao planejamento urbano 
e à qualidade de vida dos seus habitantes.  

Não obstante a ordenação urbana e o tombamento serem necessários como 
proteção legal, concorda-se com o argumento de Choay (2001) de que conser-
vação urbana não é apenas uma questão a ser formalizada somente em leis, mas 
primeiramente deve ser uma atitude de formação de mentalidade. Assim, mais do 
que política cultural, é necessário incluir o patrimônio na formação de uma cultura 
política. 

[7]  O IPHAN vem empreendendo a construção do Sistema Nacional de Patrimônio 
Cultural (SNPC). Vide as discussões do Fórum ocorrido em Ouro Preto em 2009 em: 
IPHAN (2012)
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Deste modo, as premissas teórico-conceituais que apontam para a necessidade 
de um maior reconhecimento dos valores para as comunidades locais, se justifi-
cam ao colocar o habitante o principal sujeito da cultura e como usuário que gar-
ante a continuidade de uso do patrimônio. É neste ponto que reside o potencial da 
abordagem “Paisagem Urbana Histórica”, em buscar conciliar as transformações 
e propiciar cidades vivas, coesas e culturalmente dinâmicas, de modo que turis-
tas e moradores possam usufruir da riqueza cultural que a vida urbana oferece. 
Com isso, inscreve-se o presente no processo histórico do sítio urbano, para além 
do cartão postal. Na realidade, o desafio que se coloca é como superar os des-
compassos entre a teoria e a prática, conciliando a atualização conceitual com o 
arcabouço normativo vigente, como conciliar o legal e o real. Nas palavras de uma  
habitante...

 “Ouro Preto é uma cidade bonita, eu sei. Mas é mais bonita daqui do 
Morro. Aqui tem liberdade, tem tranquilidade, tem cheiro de café de vó. 
Tem histórias. Histórias de gente, não de prédios. Às vezes, no centro, 
sou atropelada por pessoas que fotografam tudo. A igreja, o museu, a 
praça. Não enxergam quem está atrás do balcão. Às vezes, acho que não 
me enxergam. Mas eu estou aqui”. (Vídeo “Barraco Barroco”. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=onIkrepGR94)
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RESUMO
No início do século XX, a comunidade japonesa chegou ao Brasil, trazendo consigo 
traços de sua cultura, como o judô. Dentre seus praticantes, Tokuzo Terazaki teve 
papel importante na disseminação filosófica e prática do esporte em várias regiões 
do país. Inaugurou a sua academia em 1952, em Suzano (SP), onde importantes 
eventos históricos ocorreram. O objetivo deste estudo trabalho é a elaboração de 
um projeto de conservação, restauro e modernização da Academia de Judô Terazaki. 
Mesmo com razoável estado de deterioração, o prédio ainda preserva a estrutura 
original e o judô é praticado nos mesmos preceitos estabelecidos por Terazaki. São 
propostas intervenções reparatórias, reconstruções de parcelas e substituições de 
materiais nos vários elementos da edificação. Mesmo com dificuldades de acessos 
aos documentos históricos nas vias oficiais, a comunidade possui registros de épocas 
e se posiciona de maneira colaborativa com as pesquisas.

Palavras-chave: cartas patrimoniais; patrimônio material; imigração japonesa.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a chegada da comunidade japonesa no Brasil, o país recebeu inúmeras 
influências de seus representantes nos mais diversos campos da cultura. Assim 
como a agricultura, culinária e práticas integrativas, a arquitetura e o urbanismo 
foram influenciados pela presença dos hábitos nipônicos.

As práticas esportivas presentes nas tradições japonesas vieram juntamente com 
os seus cidadãos que aqui aportaram no início do século passado. Segundo Handa 
(1981), o Kasato-maru chegou no porto de Santos em 18 de junho de 1908, trazen-
do 781 imigrantes já contratados para trabalhar nas lavouras de café do Brasil.

O Judô é uma arte marcial proveniente do jiu-jitsu e foi fundado por Jigoro Kano no 
ano de 1882 em Tóquio. Os cidadãos japoneses trouxeram consigo a prática que 
era uma forma de manter a cultura viva nas colônias e de entretenimento entre 
os imigrados. Nos anos seguintes a imigração seria constante, trazendo cada vez 
mais pessoas dispostas a ganhar dinheiro e retornar para o país de origem. No 
ano de 1914 chegaram ao Brasil os primeiros representantes da Academia de Judô 
Kodokan (FRANCHINI & DORNELLES, 2005).

Mitsuyo Maeda e Soishiro Satake desembarcaram em Porto Alegre no dia 14 de 
novembro de 1914 e pouco mais de um ano depois chegaram outros dois rep-
resentantes do judô do Sensei (aquele que instrui uma arte marcial) Kano para 
disseminar a arte marcial no Brasil. Assim fizeram, com demonstrações e desafios 
pelo país, pois essa era a forma que os cidadãos japoneses tinham de difundir o 
esporte entre si. Apenas posteriormente foi permitido que brasileiros natos pu-
dessem praticar o desporto (FRANCHINI & DORNELLES, 2005).

A imigração se manteve constante e intensa até o início da Segunda Guerra Mun-
dial, período no qual os mais importantes precursores do Judô chegaram ao país. 
A maioria desembarcava já com o destino de trabalho nas lavouras de café, com 

o claro objetivo de retornar ao país de origem quando fizessem fortuna (SAKURAI, 
2007).

Nessa primeira metade do ciclo de imigração, Tokuzo Terazaki (aluno da Academia 
de Judô Kodokan) chegou para trabalhar nas lavouras da região da Amazônia. O 
Sensei Terazaki desembarcou no Brasil em 1929 e sua primeira estadia foi no Pará. 
Com a crise da malária que acometia a região, perdeu uma filha (SOUZA, 2010).

Após esse episódio, Terazaki aceitou o convite do amigo Katsutoshi Naito, que 
também se graduou na Kodokan. O Sensei Naito, que já residia em São Paulo, 
ofereceu a Terazaki a oportunidade de trabalhar nas lavouras de morangos no 
município de Mogi das Cruzes (SOUZA, 2010).

Ainda de acordo com Souza (2010), em Suzano (antigo distrito de Mogi das Cruzes 
e atual município emancipado), o mestre Naito já dedicava um espaço em sua 
chácara para ensinar as práticas das artes marciais para os agricultores e alguns 
moradores da região. Com a sua chegada, Terazaki atuou junto de Naito na orga-
nização de atividades com Jukendo.

Com a disseminação do esporte sendo intensificada na região pelos dois me-
stres, Terazaki comprou um terreno em 1937 e com o apoio financeiro da comu-
nidade japonesa local, começou a construção de sua academia de judô. A inaugu-
ração ocorreu no ano de 1952 e a academia já era a maior da categoria na América 
Latina. (SOUZA, 2010; LEONE et al., 2010).

Leone et al. (2010) afirma que o local possuía estrutura de acomodações para 
hospedagem de atletas que chegavam das diversas localidades do Brasil e da 
América Latina para disputar campeonatos. Essas mesmas acomodações servi-
ram também de abrigo provisório para imigrantes japoneses que chegavam à 
região e não tinham local fixo de moradia.  

A edificação possuía feições da academia em que Tokuzo Terazaki se graduou no 
Japão, a Kodokan, tornando-se muito conhecida também por ser um centro de 
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técnicas empíricas de medicinas tradicionais, como a reabilitação e o tratamento 
de pessoas com fraturas. Tokuzo Terazaki dominava técnicas que auxiliaram não 
só quem frequentava sua academia, mas também os cidadãos que precisavam 
desse tipo de auxílio. Ele prestava assistência de forma voluntária (LEONE et al. 
2010).

Tokuzo Terazaki não restringia a sua atuação na educação do esporte apenas à 
região de Mogi das Cruzes. Ele contribuiu com a consolidação do judô no Rio de 
Janeiro, a partir da parceria e da colaboração entre vários mestres da categoria 
(NUNES, 2011).

Na segunda metade do século, a relevância e a influência regional, e até mesmo 
nacional do judô de Terazaki apenas confirmava o impacto cultural e desportivo 
que desempenhava (figura 1). Os relatos dos sucessores da academia apontam 
para eventos históricos como o primeiro campeonato de judô da América Latina, 
o acolhimento de imigrantes ao longo de vários anos, os campeonatos regionais 
regulares, dentre outros.

Figura 1. Campeonatos esportivos simultâneos no dojô da academia em 1955 (acervo popular).

Atualmente, a academia ainda preserva suas feições originais (figura 2) e suas 
atividades são conduzidas por civis sucessores do Terazaki. Os efeitos sociais do 
espaço têm um alto alcance na população local e, sobretudo, o processo de con-
servação perpassa por discussões do campo filosófico e político. A edificação ain-
da não é catalogada nos órgãos de interesse em preservação e restauro nacional, 
evidenciando-se a potencial projeção para os estudos com este objeto.

Figura 2. Comparativo histórico entre fachada dos anos 50 e atual (acervo popular).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é propor um projeto de conservação, 
restauro e modernização da Academia de Judô Terazaki,

1.2 A HISTÓRIA NA DINÂMICA DE QUEM A VÊ: UM 
OLHAR SOB A ÓTICA DOS SUCESSORES 
O atual dirigente da academia, Sensei Celso Tochiaki, foi aluno de Tokuzo Terazaki 
e se graduou em sua academia. Atualmente, Tochiaki dá continuidade às ativi-
dades tradicionais da instituição com o objetivo de avançar na difusão dos ensina-
mentos do Judô para a população.

Os preceitos que Jigoro Kano deixou como base do Judô eram fundamentados na 
cultura da disseminação do conhecimento de maneira tangível para as pessoas. 
Tanto Tokuzo Terazaki quanto seu amigo da Kodokan, Katsutoshi Naito, seguiam 
as diretrizes que Kano deixou.
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A filosofia principal do Judô Kodokan era baseada no princípio de Waza, isto é, a 
máxima eficiência do uso do corpo e da mente (KODOKAN JUDO INSTITUTE, 2018). 
Essa concepção já elucida muito os intensos esforços disciplinares empregados no 
Judô Terazaki. Não obstante, a criação do Judô a partir do jiu-jitsu por Jigoro Kano 
foi fundamentada no Waza. 

A nomeação do esporte inicialmente era Judô Kodokan considerando que “Kodo” 
significa aprender, provar e praticar o princípio. A intenção desta alusão na intitu-
lação da modalidade denota a relevância do fazer pelo princípio. Por fim, o próprio 
Kano estabeleceu como propósito do judô o fortalecimento do corpo com ataque 
e defesa, o complemento da personalidade com o treinamento da mente e a ded-
icação à sociedade (KODOKAN JUDO INSTITUTE, 2018).

Segundo os relatos de Celso Tochiaki, Terazaki dava preferência por aulas gratu-
itas, para pessoas de qualquer idade, origem e classe social. A intenção era que 
todos pudessem trabalhar suas habilidades para devolvê-las ao meio comum e a 
à sociedade. 

Terazaki exercia a filosofia do judô com a sociedade de várias maneiras. O rece-
bimento de imigrantes que chegavam ao Brasil sem moradia é frequentemente 
relatado. A academia acolhia também os atletas que vinham de lugares distantes 
para competições. 

Além de oferecer aulas de graça para a população, muitos civis lembram de Ter-
azaki também por suas habilidades empíricas no tratamento de lesões e injúrias. 
Inúmeras pessoas, sendo alunos ou não da academia, foram auxiliados gratuita-
mente por Terazaki.

Atualmente, Celso Tochiaki conduz as atividades sob os primórdios filosóficos cri-
ados por Jigoro Kano e consolidados por Tokuzo Terazaki, perpetuando e difund-
indo o Judô para todos da maneira mais acessível possível.

1.3 A COMUNIDADE DO RESTAURO E AS OBRAS 
ORIENTAIS
É comum a alusão das técnicas orientais de construção serem referidas como 
técnicas embasadas no “saber-fazer”. Nesse âmbito, alguns grupos têm como 
costume o saber conservar e reconstruir. Esse é um traço cultural que os acom-
panha há séculos. Para eles, o processo de reconstrução é comum porque a arte 
do “saber-fazer” é expressa. Quando uma obra histórica se deteriora, ela pode 
ser reconstruída ou restaurada. Isto é, o restauro e a reconstrução tendem a ser 
valorizados em mesma gradação. 

Esse elemento demonstra que o patrimônio material tem sua extensão no campo 
imaterial, perpetuando nas gerações as técnicas construtivas e as filosofias que as 
envolvem.

No entanto, a comunidade permanece em constante discussão acerca desse tópi-
co. O saber cultural aplicado a reconstrução dos edifícios pode até ser legítimo. 
Mas há uma preocupação acerca da preservação material, considerando-se as 
intensas perdas culturais da atualidade. A obra física permanente, mediante sua 
manutenção e zeladoria, é uma maneira eficiente de resgate cultural e histórico. 

A Carta de Veneza, elaborada em 1964, recomenda que as edificações tenham 
uma constante conservação para que seja possível contar a história do meio em 
que estão inseridas. O documento demonstra solidez nas diretrizes de preser-
vação neste âmbito, expressas nos seus artigos:

“Artigo 4º - A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, 
manutenção permanente; (...) Artigo 6º - A conservação de um 
monumento implica a preservação de um esquema em sua escala. 
Enquanto subsistir, o esquema tradicional será conservado, e toda 
construção nova, toda destruição e toda modificação que poderiam 
alterar as relações de volumes e de cores serão proibidas; Artigo 7º- O 
monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio 
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em que se situa. Por isso, o deslocamento de todo o monumento ou 
de parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda 
do monumento o exigir ou quando o justificarem razões de grande 
interesse nacional ou internacional” (ICOMOS, 1964, p. 2).

A carta denota também que as entidades do patrimônio têm a noção da obra iner-
ente à história. Esse é um atributo de suma relevância para a proteção institucio-
nal do bem físico. Nesse sentido, o choque cultural é realçado e a necessidade de 
uma compreensão patrimonial multicultural passa a ser discutida.

Ainda nesse âmbito, outros tópicos debatidos são a força da globalização e as con-
sequentes minorias não inseridas no cerne da cultura. Mas, partindo-se da prem-
issa de que toda obra histórica é uma impressão da humanidade no tempo e no 
espaço e considerando a valoração artística como frente universal, a Conferência 
de Nara elucida em seu preâmbulo:

“(...) 4. Num mundo que se encontra cada dia mais submetido às 
forças da globalização e da homogeneização, e onde a busca de 
uma identidade cultural é, algumas vezes, perseguida através da 
afirmação de um nacionalismo agressivo e da supressão da cultura 
das minorias, a principal contribuição fornecida pela consideração 
do valor de autenticidade na prática da conservação é clarificar e 
iluminar a memória coletiva da humanidade; 5. Diversidade cultural 
e de patrimônios; 6. A diversidade de culturas e patrimônios no nosso 
mundo é uma insubstituível fonte de informações a respeito da riqueza 
espiritual e intelectual da humanidade. A proteção e valorização 
da diversidade cultural e patrimonial no nosso mundo deveria ser 
ativamente promovida como um aspecto essencial do desenvolvimento 
humano; 7. A diversidade das tradições culturais é uma realidade no 
tempo e no espaço, e exige o respeito, por parte de outras culturas 
e de todos os aspectos inerentes a seus sistemas de pensamento. 
Nos casos em que os valores culturais pareçam estar em conflito, o 
respeito à diversidade cultural impõe o reconhecimento da legitimidade 
dos valores culturais de cada uma das partes; 8. Todas as culturas e 
sociedades estão arraigadas em formas e significados particulares de 

expressões tangíveis e intangíveis, as quais constituem seu patrimônio e 
que devem ser respeitadas (...)” (ICOMOS, 1994, p. 1 - 2).

A partir desses resultados deliberativos, tem-se um ponto de partida para a con-
strução e consolidação de diretrizes para obras de natureza oriental ou híbrida, 
valorando de forma ampla seus elementos influenciadores.

2. O PROJETO
Nesta seção, serão apresentados os principais elementos do projeto de restau-
ro, conservação e modernização da Academia de Judô Terazaki. Este documento 
contempla uma parte dos desempenhos em pesquisa da autora no programa de 
pós-graduação lato sensu em Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico 
da Universidade Católica de Santos, sob a orientação das Professoras Doutoras 
Cássia Regina Carvalho de Magaldi e Leila Regina Diegoli.

2.1 BASES CONCEITUAIS
Para a proposta acerca do restauro, conservação e modernização da edificação 
estudada, é necessário o estabelecimento de marcos conceituais objetivando-se a 
compreensão das bases culturais e arquitetônicas da obra.

Trata-se de um edifício que agrega elementos orientais. No entanto, a obra é ar-
quitetonicamente de influência ocidental, tanto em seus materiais como em seus 
métodos construtivos. Nesse sentido, a Academia de Judô Terazaki deve ser trata-
da como um símbolo não apenas da influência nipônica no Brasil, mas também 
como um resultado da complexa contraposição de duas culturas. 

Assim como estabelecido na Conferência de Nara, o patrimônio deve ser tido 
como mecanismo de memória e identidade do local em que está inserida, sendo 
este patrimônio legítimo da cultura nacional do lugar, ou não. 
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A Academia de Judô Terazaki se enquadra como um exemplo de uma minoria 
que se fez muito presente e essencial para o desenvolvimento do Brasil. A colônia 
japonesa não só foi responsável por muito do avanço em vários setores da so-
ciedade, como também costurou sua cultura com a brasileira. Tal fato justifica a 
presença japonesa em diversas vertentes da cultura nacional.

Um outro aspecto fundamental é a determinação de fidelidade aos elementos 
originais assim como estabelecido na Carta de Veneza, com o acréscimo da recon-
strução de parcelas em alto grau de deterioração.

2.2 APRESENTAÇÃO GERAL DA OBRA
A Academia de Judô Terazaki está localizada no município de Suzano (estado de 
São Paulo), 23°32’47.86’’S e 46°18’4.94’’O, em um bairro com residências e comér-
cio. De maneira geral, seu estado de conservação é razoável e seu grau de alter-
ação é baixo.

O edifício recebe constantes reparos e sua manutenção é custosa para os dirigen-
tes. Toda a renda arrecadada através das aulas de judô é direcionada ao fundo de 
manutenção do prédio.

Muitas melhorias precisam ser efetuadas para que o impacto cultural e social do 
local possa ser expandido. Tais melhorias são referentes tanto aos elementos con-
strutivos, decorativos e estruturais, como à agenda social.

O espaço possui 792 m² e dispõe de um grande dojô (figura 3) com cerca de 30 
m de comprimento. Dojô é um termo referente ao espaço onde os esportistas 
praticam a arte marcial. Há uma série de práticas ritualísticas que envolvem esse 
espaço, tais como: retirada dos calçados no início da luta, necessidade de reverên-
cia ao altar na entrada e saída, condicionamento de posições corporais específicas 
para o descanso e outros atos que denotam reverência e respeito ao local.

 Figura 3. Cenário atual do dojô, no interior da academia (acervo pessoal).

No objeto de estudo, o dojô possui piso amadeirado que está em razoável nível de 
desgaste pela ação do tempo de uso, considerando-se que esse piso foi instalado 
há mais de 40 anos. Muitas placas de madeira já estão quebradas ou danificadas 
por cupins.

Além disso, o local conta com alojamentos (que não são mais utilizados como 
dormitórios), mezanino, espaço de convivência e um altar (local de reverência a 
antigos mestres do esporte).

Os cômodos dos antigos alojamentos necessitam de ajustes, ou até troca de insta-
lações, pintura e caixilhos. Todos os caixilhos do conjunto do arquitetônico devem 
ser reparados, já que muitos travaram a movimentação de folhas por conta da 
oxidação. 
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No mezanino estão instalados dois grandes troncos de eucalipto de formato cur-
vo, originais da inauguração da academia em 1952, cada um alocado em uma 
extremidade longitudinal do interior do prédio. Esses, por si, possuem apenas 
caráter decorativo, e estão em estado avançado de degradação por ação de cu-
pins. 

O item decorativo permanece no local, porque os dirigentes apontam que esse 
objeto traz imenso simbolismo de identidade e memória. Ali existe também a ne-
cessidade de ajustes nas instalações elétricas, as quais estão com a fiação exposta.

O espaço de convivência localizado na extremidade direita de quem entra foi 
adaptado com gradis para a obtenção de um arquivo onde ficam os troféus con-
quistados em competições, além de um acervo de fotografias emolduradas e doc-
umentos que estão em estantes envidraçadas.

As estantes são de madeira e já foram impactadas com pela ação de cupins. Algu-
mas chegam a se deteriorar, o que causou desagregação de seu estado normal. 
Os dirigentes não fazem os reparos nas estantes por falta de verba e não movem 
o arquivo para outro sítio por medo de danos e injúrias ao arquivo ainda intacto.

O telhado tem grande quantidade de telhas danificadas e madeiramento em pro-
cesso de apodrecimento. As frestas causadas pelas telhas deterioradas causam 
goteiras em dias chuvosos, agravando ainda mais a situação do piso e da estrutura 
da cobertura.

Na fachada e nos corredores laterais externos ao prédio, há deterioração de piso 
e crescimento de vegetação espontânea. Esses fenômenos tornam os trechos 
propícios para a umidade, o que e torna necessário o reparo de pintura e caracter-
ização de elementos decorativos.

Existem estruturas remanescentes de uma edificação anexa que era utilizada 
como bilheteria para os eventos. Ela está inserida no terreno e se localiza em 
frente ao edifício, alocada na lateral direita de quem entra. 

Dela restam apenas as alvenarias, deixando lacunas de caixilharia em sua com-
posição. A cobertura cedeu e não foi reposta pela falta de uso desde que o local 
parou de sediar eventos oficiais.

O grau de alteração da Academia de Judô Terazaki é baixo porque foram identifi-
cadas apenas duas alterações construtivas: 

• Uma cobertura lateral de telhas de barro, que cobria o acesso aos alojamentos 
na extremidade esquerda de quem entra, foi substituída por uma laje de concreto;

• A cobertura da varanda de entrada, que originalmente possuía pequenas in-
clinações em suas extremidades, se degradou e cedeu. Seu aspecto original não 
adquiriu a forma primária por falta de especialidade do executor.

2.3 INTERVENÇÕES
A proposta de restauro do prédio gira em torno de seu uso original e ainda vigen-
te. Seu intuito é a preservação da memória e respeito a toda a história do local. 
Assim, o projeto propõe que toda a feição original seja resguardada através da 
manutenção constante e recuperação das alterações que desconfiguraram seus 
atributos artísticos.

O telhado do hall de entrada deverá ser recuperado para seu estilo decorativo 
oriental, com as extremidades alongadas orientadas para cima. Não são requeri-
dos materiais diferentes para a composição. No entanto, o emprego de técnicas 
específicas para a efetivação desse procedimento deve ser acompanhado de mão 
de obra especializada.

O piso externo, que é misto, receberá diferentes intervenções. Na porção central 
da entrada principal, há piso de cacos de cerâmica, o qual possui alto grau de 
conservação. Já a porção do piso adjacente a esse piso é composta por tijolos 
rústicos. Nesse caso, o grau de deterioração é elevado, com incidência de plantas 
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espontâneas e impressões de injúrias mecânicas. Por isso, essa parcela será recu-
perada com substituição das peças e manejo da vegetação não desejada. 

As escadas de acesso ao hall de entrada que também são compostas por tijolos 
rústicos estão em bom estado. Porém, haverá tratamentos em processos de lim-
peza e revitalização. Dessa forma, será possível retirar a aparência escurecida e a 
sujidade, além dos fungos e da vegetação incidente nos degraus.

No caso da antiga bilheteria, a proposta é que o espaço seja revitalizado para que 
se torne centro de memória da academia. A alvenaria fica mantida, bem como os 
caixilhos e as pequenas janelas de distribuição de ingressos. Será alocada uma 
nova cobertura respeitando todo o conjunto arquitetônico do edifício. O uso desse 
espaço será para fins educacionais, objetivando-se a educação patrimonial e seus 
impactos.

No interior do prédio, o piso de madeira do dojô será restaurado através de difer-
entes manejos do madeiramento. As unidades altamente danificadas serão sub-
stituídas e as menos impactadas serão tratadas.

Na cobertura, as telhas danificadas passarão por reparos porque várias delas es-
tão rompidas e rachadas, colaborando com goteiras e infiltrações. Esses vazamen-
tos danificam a estrutura do telhado. Assim, as parcelas que apresentarem essas 
características serão restauradas e tratadas adequadamente.

Os troncos de eucalipto naturalmente curvos, os quais simulam pórticos das as 
extremidades do salão, passarão por tratamento de extração de cupins. Como são 
de relevância apenas decorativa e afetiva, não será retirado ou substituído. 

As janelas que estão com muitas placas ausentes terão que ser repostas em função 
do design original.  As estruturas metálicas das esquadrias sofrem intensa oxi-
dação, impedindo inclusive a movimentação das folhas. Portanto, serão tratadas. 

Os armários onde estão armazenados os arquivos da academia, como certificados 
e fotografias, também sofrem com os danos de cupins. Por isso, receberão trat-
amentos entomológicos para que esses arquivos sejam recuperados sem riscos 
de danos.

3. ANÁLISE PRELIMINAR DA CONJUNTURA E OS 
DESAFIOS
Os trabalhos acerca desta pesquisa têm perpassado por muitos desafios, desde 
sua pesquisa histórica até a possibilidade real de implantação em meio a tantos 
interesses políticos e imobiliários que circundam o objeto de estudo. 

A fase de pesquisa se deu em muitas visitas ao setor de cultura do município de 
Suzano, o qual possui material de interesse. Essas visitas foram motivadas pela 
busca de documentação histórica e iconográfica, não só do prédio, mas também 
da cidade. Os acessos a esses documentos foram restritos e insuficientes para a 
investigação.

Diante do impedimento de alcance à informação, outras medidas e métodos de 
pesquisa foram adotados. Houve necessidade de requerimentos aos órgãos pú-
blicos de cidades da região e até mesmo de outras regiões do estado.

Nesses órgãos, mais algumas informações foram adquiridas como raros e pou-
quíssimos desenhos arcaicos de alguns projetos da cidade, além da delimitação 
de quadras em bairros isolados de Suzano na época em que era um distrito de 
Mogi das Cruzes. 

Em sua maioria, as fontes de informações teóricas vieram da literatura disponível 
nas plataformas digitais. No entanto, um ponto fundamental para a exequibili-
dade deste trabalho foi a colaboração ativa da comunidade civil local. De fato, a 
maior parte do acervo iconográfico foi estabelecida através da socialização dos 
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acervos pessoais da população. Além disso, a interligação dos fatos históricos con-
tou com considerável amparo dos munícipes.

A academia de Judô Terazaki, assim como seu fundador, é ligeiramente citada em 
obras que abrangem a temática do esporte e da imigração japonesa no Brasil. Por 
isso, muito do material obtido tem como fonte as declarações espontâneas de 
quem vive e convive com a academia.

A sociedade que ajudou a construir o edifício no século passado é análoga à atual 
e o entusiasmo e a condução dos trabalhos sociais por vias populares são uma 
realidade. Nesse sentido, a população frequentemente relata os benefícios sociais 
promovidos pela Academia de Judô Terazaki. Ainda que os depoimentos sigam 
memórias de outras gerações, os relatos estão preservados e continuam tendo a 
função e memória de seu fundador: difundir o judô como filosofia de vida, aplican-
do a humildade e o retorno de todo o aprendizado para a sociedade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com deterioração estrutural e as dificuldades de manutenção da aca-
demia, a edificação tem alto potencial para ser restaurada, conservada e reconhe-
cida por sua importância histórica.

O judô de Terazaki permanece em exercício no eixo filosófico do esporte como 
um instrumento de retorno social. A comunidade local participa ativamente das 
atividades do espaço, contribuindo com a perpetuação cultural no tempo.

O alinhamento das propostas com as cartas patrimoniais é necessário para que 
as noções discutidas e deliberadas nesses documentos possam ser aplicadas à 
obra de interesse, promovendo a compreensão do patrimônio como ferramenta 
da cultura humana.
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RESUMO
A arte contemporânea configura um grande desafio para os diversos profissionais 
envolvidos em sua preservação, pois apresenta novas formas operativas, novas 
organizações materiais e conceituais, provocando, obrigatoriamente, a reflexão sobre 
conceitos e métodos tradicionais de preservação.

A introdução dessas novas formas construtivas e das novas relações entre matéria 
e conceito, fez com que as propostas contemporâneas tornassem mais conceituais 
que técnicas, instaurando um desafio especial para os conservadores-restauradores 
que passaram a enfrentar a relativização quanto à aplicabilidade de conceitos, 
critérios, vocabulários e códigos de ética pautados nas demandas e especificidades 
das obras de arte tradicionais, dos séculos passados. Isso se deve ao fato de que, por 
vezes, esses critérios já não se aplicam ou se adéquam às novas condições, materiais, 
técnicas e conceitos contemporâneos.

Esse artigo visa relativizar, portanto, a aplicação direta e pragmática dos critérios 
até então utilizados na conservação e restauro de obras tradicionais perpassando, 
principalmente, o entendimento do que pode ser considerado como dano e do que 
pode ser considerado como técnica construtiva em obras contemporâneas e o quanto 
esse entendimento está relacionado à compreensão da concepção de autenticidade 
atribuída pelo próprio artista à sua obra. Para isso, valer-se-á de estudos sobre o 
artista visual Antônio de Araújo, aplicando a entrevista com o artista como uma das 
metodologias de pesquisa.

Palavras-Chave: preservação da arte contemporânea; Antônio de Araujo; dano; 
autenticidade.
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Introdução
A arte contemporânea traz desafios para os diversos profissionais envolvidos em 
sua preservação, pois apresenta novas formas operativas e as novas organizações 
materiais que, por vezes, provocam o rompimento das tradicionais categorias, 
conduzindo, obrigatoriamente, novas formas de percepção das obras sob o ponto 
de vista de suas preservações.

Segundo Magali Melleu Sehn (2014), apesar de grande parte da produção artística 
contemporânea ainda ser produzida com métodos e materiais tradicionais, houve 
a introdução de outras “categorias artísticas”, que lidam com a efemeridade, pre-
cariedade, tecnologia, multimídia, obsolescência, relação espaço/tempo, combi-
nação de materiais diversos e de técnicas construtivas inéditas e peculiares. 

A introdução dessas novas formas construtivas e das novas relações entre matéria 
e conceito, fez com que as propostas contemporâneas tornassem mais conceitu-
ais que técnicas, instaurando um desafio especial para os conservadores-restau-
radores que passaram a enfrentar a relativização quanto à aplicabilidade de 
conceitos, critérios, vocabulários e códigos de ética pautados nas demandas e es-
pecificidades das obras de arte tradicionais, dos séculos passados. Isso se deve ao 
fato de que, por vezes, esses critérios já não se aplicam ou se adéquam às novas 
condições, materiais, técnicas e conceitos contemporâneos.

O estudo sobre arte contemporânea é profundo, em especial, no que tange as 
pesquisas no campo da história e crítica de arte. Neste artigo pretende-se, refletir, 
com considerações gerais, sobre as transformações e introdução de novos para-
digmas trazidos pela arte contemporânea no que diz respeito ao campo da con-
servação-restauração. É necessário, portanto, compreender o recorte de pesquisa 
e destacar que a produção artística contemporânea é vasta e diversificada, o que 
impõe idiossincrasias e demandam pesquisas, análises dos contextos históricos, 
sociais, econômicos e das relações que perpassam ou constituem muitos dos 

trabalhos, bem como uma investigação sobre a produção dos artistas, suas tra-
jetórias e formações.

Desta forma, nesse artigo não serão analisadas as diversas “categorias” da arte 
contemporânea, nem os desafios que cada uma delas apresenta aos profissionais 
responsáveis pela sua preservação, tratar-se-á da arte contemporânea de maneira 
mais abrangente, elencando as principais diferenças e a necessidade de reflexão 
sobre a aplicação direta dos códigos de ética e dos conceitos até então utilizados 
na restauração de obras tradicionais, enfatizando as ponderações relativas ao en-
tendimento do que é dano, do que é técnica construtiva e qual a relação existente 
entre eles e a autenticidade das obras. Para isso, valer-se-á da apresentação de um 
estudo de caso, em que serão elencadas problemáticas que envolvem a revisão 
destes conceitos supracitados para a preservação da obra e a relação existente 
entre eles e a concepção de autenticidade atribuída pelo próprio artista. 

Muitas vezes, as obras contemporâneas são constituídas por diversos materiais, 
técnicas mistas, dependem de especificidades ambientais, utilizam de efeitos so-
noros, luminosos, cinéticos específicos, bem como apresentam conceitos e sig-
nificados que nem sempre estão diretamente relacionados à materialidade das 
obras. Essas especificidades dificultam a preservação efetiva dessas produções, 
que, por vezes, realmente não objetivam a duração da matéria no espaço/tempo, 
são efêmeras, transitórias, passageiras.  

Para propor e executar a preservação dessa tipologia de obra, o conser-
vador-restaurador deve valer-se de uma profunda pesquisa, aproveitando que 
muitos dos artistas contemporâneos estão vivos e podem falar sobre suas pro-
duções, auxiliando na compreensão por parte do conservador das especificidades 
das obras, as quais, muitas vezes, diferem-se das especificidades da arte tradicio-
nal. É exatamente nesse momento que grandes equívocos podem ocorrer na exi-
bição, acondicionamento, (re)exibição e efetiva preservação dessas obras, pois o 
entendimento e as ferramentas de análise utilizadas na arte tradicional, agora 
apresentam-se modificadas.

Figura 2: 1785 horas (versão 2). Artista: Antônio de Araújo. Impressão sobre painel. 40 x 160 cm. 2005. Fon-
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Para exemplificar essa área de confronto, um estudo de caso composto por uma 
obra de autoria do artista Antônio de Araújo, será descrita e analisada a partir de 
suas especificidades e problemáticas, concretizando a percepção de que o que era 
entendido e já intitulado como dano na arte tradicional pode ser técnica constru-
tiva ou constituinte conceitual da arte contemporânea e que uma interpretação 
equivocada, pode alterar completamente a autenticidade material e, principal-
mente, conceitual de tal obra. 

Para tanto, uma breve biografia e uma visão panorâmica da produção deste artis-
ta será apresentada. 

Estudo de caso: Antônio de Araújo
A construção deste texto se deu a partir de pesquisas em fontes primárias, com 
entrevistas com o artista e secundárias, em seu acervo pessoal e produções tex-
tuais à seu respeito.

Antônio de Araújo nasceu em Belo Horizonte, Brasil, em 13 de junho de 1978. Suas 
obras apresentam o universo masculino contemporâneo, tendo como objeto prin-
cipal de interesse o homoerotismo e suas múltiplas possibilidades interpretativas.

Em 1996 ingressou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Seu desenho adquire, nesse período, uma construção a partir da interação 
entre o gesto gráfico e uma figuração livre, fluida e repleta de ambiguidades.

A produção artística inicia-se por volta de 1997, tendo como objeto de pesquisa 
as imagens eróticas elaboradas a partir de composições de inspiração classicista. 
Para tanto, Antônio de Araújo afirma que os desenhos seguiam normas rígidas 
em sua execução, visando o equilíbrio formal, a parcimônia de elementos visuais 
e a observância do cânone grego para representação do corpo humano. Segundo 
o artista, pode-se afirmar que são trabalhos onde transparece a busca, de forma 
harmônica, da interação entre o gráfico e o pictórico, o figurativo e as experiências 
da abstração lírica.

Minha obra é uma tentativa de construção e registro visual de um 
momento erótico idealizado, portador de referências históricas, repleto 
de simulações, dualidades e ambiguidades, que procuram confundir os 
sentidos, imitando o próprio sistema da sedução. Sendo o desenho seu 
meio expressivo original, os trabalhos são executados através de uma 
lógica gráfica, onde as imagens são estruturadas a partir de linhas que 
se desenvolvem voluptuosamente num espaço imaterial. Esse raciocínio 
acompanha toda a produção, adaptando-se em todas as linguagens 
artísticas. (ARAÚJO, Antônio de. Entrevista à autora. Data: 10/11/2017)

Gradativamente, a experiência plástica adquiriu maior vigor conceitual através da 
incorporação, na feitura das imagens, de materiais portadores de grande carga 
simbólica para o artista, por exemplo: sangue, prata, ouro, vidro, camurça. Parale-
lamente, foram utilizados suportes e formas expositivas não convencionais, com 
caráter mais instalacional, havendo o rompimento com as molduras e o investi-
mento em obras panorâmicas, que apresentam relações específicas umas com as 
outras.

Os trabalhos, executados no período entre 1999 e 2002 são compostos por im-
agens com elevado apelo erótico, onde são explorados argumentos relativos ao 
conceito do prazer. Segundo o artista, a partir dessa etapa, procurou-se um con-
tato mais direto e informal com o público através de exposições em espaços ur-
banos, extrapolando as limitações físicas dos espaços institucionalizados. 

Em 2017, suas obras baseiam-se no amplo universo da masculinidade, registran-
do especificidades do corpo, papel social pós-moderno e exposição pública. Nesse 
contexto, os autorretratos têm a função de mote para a exploração das subjetivi-
dades do homem contemporâneo. 

Dentre as diversas e diversificadas obras produzidas pelo artista, chamou-me 
atenção o uso recorrente de camadas de verniz - fosco ou brilhante - sobre as 
superfícies, interessando-lhe esteticamente as variações de brilhos e saturações 
cromáticas em suas obras. Quase todos os trabalhados analisados apresentavam 
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camadas de verniz, misturavam texturas e materiais como papel, camurça, vidro, 
resina, tinta, caneta hidrocor, entre outros. 

A aplicação de camadas de verniz sob o papel oferecia-lhe as possibilidades de rel-
acionar a transparência e a opacidade, porém a combinação deteriorante destes 
elementos, individualmente e em conjunto, era inevitável, ocorrendo manchas 
nos desenhos feitos com caneta, desprendimento das camadas de papel, defor-
mações do suporte e, principalmente, oxidação dos vernizes com o passar do tem-
po. 

Ao perceber isso, deparei-me com alguns questionamentos necessários à preser-
vação da arte contemporânea: o que nestas obras configura dano e o que é uma 
reação da própria técnica construtiva e que, portanto, constitui a própria obra? 
Até que ponto esses “danos” devem ser tratados por um profissional conser-
vador-restaurador? Quais elementos da obra estão relacionados à sua autentici-
dade conceitual e/ou material? O que era um dano esperado, intencional e o que 
configuraria um dano a ser tratado? O que não era inicialmente intencional deve 
automaticamente ser tratado ou pode ser absorvido pela obra?

Para começar a compreender a reflexão sobre esses questionamentos é necessário 
remontar a prática do conservador-restaurador ao diagnosticar uma obra de arte. 
Como um campo específico de saber, existem terminologias, nomenclaturas e 
vocabulários muito característicos, por exemplo, ao analisar o estado de conser-
vação de um bem, detecta-se os agentes de deterioração envolvidos e os danos 
causados. Oxidação, rasgos, orifícios, queimaduras, instabilidade, desprendimen-
to, incompatibilidade, esmaecimento, rachaduras, craquelês, fissuras, sujidades, 
entre outros, são expressões ou palavras recorrentemente utilizadas para descre-
ver os danos detectados em obras tradicionais, para que, posteriormente, sejam 
elaboradas propostas de tratamento que visem minimizar tais danos associados.

Ao estudar as obras do artista Antônio de Araújo e relacioná-las ao contexto das 
produções artísticas contemporâneas, foi considerável que em grande parte de 
seus trabalhos, todos os vocabulários acima citados para descrever danos, descre-

viam, na verdade, técnicas construtivas. Muitas obras apresentavam queimadu-
ras, rasgos e sujidades intencionais ou foram já constituídas na incompatibilidade 
química e/ou estrutural, a instabilidade era inerente. Na maioria delas, o artista 
atrelava conceitos à materialidade e, por vezes, a autenticidade do conceito estava 
exatamente no dano identificado no âmbito do material.

A proposta de intervenção em uma obra está diretamente relaciona-
da ao seu diagnóstico, ao perceber que um dos maiores desafios trazidos 
pela arte contemporânea reside, também, no diagnóstico dessas obras e 
no seu entendimento construtivo e conceitual, a obra 1785 horas (versão 2) 

 do artista Antônio de Araújo foi selecionada para endossar as reflexões.

Como metodologia, realizou-se inicialmente uma pesquisa sobre o artista e sua 
produção, as obras foram analisadas e, posteriormente, uma entrevista com Antô-
nio de Araújo foi efetivada por meio da elaboração de um questionário enviado ao 
artista para preenchimento por escrito.

Uma das possibilidades trazidas pela arte contemporânea é o estritamento dos 
laços entre instituições, profissionais envolvidos na preservação de acervos e ar-
tistas. Diferentemente da arte tradicional, muitos artistas contemporâneos estão 
vivos e devem ser consultados sobre suas intenções, técnicas e materiais utiliza-
dos, condições de exibição, métodos de montagem, conceitos e considerações 
sobre possíveis intervenções, buscando o máximo de informações. 

A documentação é, portanto, uma essencial ferramenta para a preservação de 
acervos, isso já era sabido há muitos anos pelos profissionais responsáveis, 
porém a documentação das obras contemporâneas traz consigo muitos desafios 
até então desconhecidos como os aspectos intangíveis das obras, o domínio das 
técnicas de documentação (tecnológicas, entrevistas) e a própria relação entre os 
profissionais da preservação e os artistas, uma grande novidade para ambos.
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Se para as categorias mais tradicionais os objetivos da documentação 
em conservação/restauração referem-se à documentação da condição 
física de um determinado objeto, a documentação de obras que 
apresentam novas relações com o espaço e com aspectos intangíveis, 
como luz, som, movimento, tato, olfato, necessitam de novos métodos 
de captura e registro. Independentemente dos recursos tecnológicos 
disponíveis atualmente a questão central, está na definição dos objetivos 
de uma documentação que, obviamente, será estruturada com métodos 
diferenciados de captura, apresentação e difusão da informação. (SEHN, 
2014, pág.: 56 e 57)

Ao realizar uma entrevista é necessário conhecer a trajetória do artista e conduzir 
com objetividade as perguntas, porém são poucos os profissionais do campo da 
preservação de acervos que já tiveram contato ou tem formação para realizar as 
entrevistas, tornando-as mais complexas e com elevado potencial de ineficiência.

Por ser tudo muito novo, ainda é difícil identificar com clareza as relações entre 
os conservadores-restauradores e os artistas, pois apesar de ser muito positiva a 
participação do artista na preservação de suas obras, existem certos limites para 
essa atuação, técnicos inclusive, sendo necessário analisar criticamente as infor-
mações, até porque é relativamente comum que ocorreram mudanças no posicio-
namento dos artistas ao longo dos anos em relação a uma mesma obra.

Estudo de caso: 1785 horas (2ª versão)
1785 horas (2 versão) é uma colagem baseada na junção de uma série fotográfi-
ca de paisagens tiradas em diferentes períodos de uma janela da residência do 
artista, na zona leste de Belo Horizonte, e de fotografias do quadro de horários 
da linha de ônibus da mesma região. É uma derivação da primeira versão desta 
obra, intitulada 1785 horas, a qual não há registros fotográficos e que foi perdida 
materialmente.

Nesta primeira versão, as fotografias foram impressas em tamanho A4 e fixadas a 
quatro placas de Eucatex® por meio de camadas de vernizes comerciais.

Essa combinação reflete o caráter das obras daquela fase do artista, em que o tra-
balho trafegava por caminhos muito gráficos. A escolha da fotografia e da imagem 
digital já distancia uma feitura totalmente manual de seu trabalho artístico e fala 
muito sobre o envolvimento com o tempo. 

Segundo Antônio de Araújo, a obra em si reflete movimento, temporariedade. A 
paisagem, fragmentada, indica um recorte tanto do espaço como de um período 
do dia. Relaciona-se também com a memória, porque diz de uma paisagem bas-
tante íntima que acompanha a rotina da própria residência do artista. Um aspecto 
de eterna alteração. Cria-se, então, uma ambiguidade na intenção de registro des-
sa memória: congelar o movimento.

O quadro de horário é o próprio ritmo do tempo. E nesse caso essa 
padronização das horas e minutos cria uma ordenação, além de 
interação com essa mesma paisagem. É a chave para o rompimento do 
espaço limitado da imagem representada.

A escolha de uma não representação minuciosa e acadêmica da imagem 
panorâmica justifica-se pelo interesse em não valorizar essa fruição 
poética do espaço, concentrando-se apenas em sua representação mais 
simplificada. A paisagem sendo apenas paisagem. (ARAÚJO, Antônio de. 
Entrevista à autora. Data: 10/11/2017)

No decorrer dos anos, o artista mudou de opinião em relação à apresentação e a 
estrutura da obra, interessando-se por formas quadradas e alterando o tamanho 
da impressão, constituindo uma segunda versão da mesma obra – as impressões 
não eram mais feitas em A4, mas nas dimensões de 18 x 18 cM.

1785 horas (2º versão) foi produzida em 2005 para a Exposição 
individual a N. V 1, realizada em Diamantina na Biblioteca Antônio 
Torres. Para essa versão foi alterado o formato da imagem, que se 
restringe ao quadrado. Para execução, a imagem foi impressa, xerocada 
e transferida para o suporte (que recebeu uma prévia camada de tinta 
látex), recebendo uma camada de verniz para destacar a “paisagem” da 
espécie de paspatour. A intenção inicial era que essa camada de verniz 
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destacasse a obra apenas pelo contraste fosco/brilhante, moldura/obra. 
(ARAÚJO, Antônio de. Entrevista à autora. Data: 10/11/2017)

Apesar de modificar o tamanho e de fazer uma segunda versão da obra, seu con-
ceito principal e sua sequência expositiva foram mantidos, ordenando o ritmo de 
leitura e mantendo a paisagem panorâmica, mesmo que intencionalmente frag-
mentada pela montagem. Vista da obra como um todo:

Figura 1: 1785 horas (versão 2). Artista: Antônio de Araújo. Impressão sobre painel. 40 x 160 cM. 

2005. Fonte: Acervo do artista. Data da foto: 2005

Poucos anos depois, já que a obra foi embalada e guardada após a exposição, 
constatou-se a alteração da coloração da camada de verniz, além de interferências 
ocasionadas pelo acondicionamento inadequado. 

Figura 2: 1785 horas (versão 2). Artista: Antônio de Araújo. Impressão sobre painel. 40 x 160 cm. 

2005. Fonte: Acervo do artista. Data da foto: 2017.

Nesse estudo de caso, muitos conflitos relacionados à preservação de arte con-
temporânea se fazem presentes, o primeiro diz respeito às mudanças que o 
próprio artista executa em suas obras, mudando forma, conceito, desmembrando 
partes, neste caso, alterando técnicas construtivas e dimensões. O que evidencia 
as mutações presentes nos processos criativos, característicos dos trabalhos “em 
aberto”, onde a obra não está completamente finalizada, mesmo que exposta. 

Outro ponto relevante a se considerar é o conceito de originalidade, pois a obra 
em questão sustenta versões, não há uma áurea do original e autêntico direta-
mente relacionada à unicidade da obra, permitem-se reproduções, modificações 
e variações de um mesmo tema ou conceito a partir de diversas materialidades, 
diferentemente do que ocorre normalmente na arte tradicional.

Além disso, o conceito do que é dano é completamente modificado ao analisar a 
obra 1785 horas (2ª versão), pois para um conservador-restaurador baseado nos 
vocabulários e normatizações tradicionais, a oxidação do verniz com o passar dos 
anos seria considerado um dano se comparado às características formais iniciais 
da obra, que era baseada em escalas tonais nos tons de preto e branco. O profis-
sional poderia interpretar uma modificação cromática relativa da obra e sem o 
contato com o artista, poderia propor a remoção deste verniz, acreditando ser 
esta a intervenção que preservaria as características iniciais do trabalho, buscan-
do a originalidade e autenticidade.

Segundo o artista:

A obra diz respeito ao tempo e isso fica ainda mais evidente com o 
passar deste. A oxidação do verniz não se deu de forma igualitária nas 
partes (talvez por um erro de feitura) e, inevitavelmente, incorpora-se 
na obra, criando questões relativas à sua influência formal e conceitual. 
Formal porque acrescenta uma outra informação visual no plano 
cromático, e conceitual porque reforça a ideia de movimento temporal. 
(ARAÚJO, Antônio de. Entrevista à autora. Data: 10/11/2017)
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Para Antônio de Araújo a remoção do verniz alteraria a autenticidade de sua obra, 
pois para ele a autenticidade está relacionada à coerência na linguagem, no dis-
curso que permeia todo o conjunto do trabalho e que, por vezes, não está definida 
previamente ou após a “finalização” da obra, acontece no decorrer de sua existên-
cia, como no caso da oxidação deste verniz, que não era intencional e que sequer 
foi cogitado pelo artista no momento de fatura, mas que após acontecer, existir, 
integrou-se à obra, fez parte dela e agregou conceito, sendo, agora, um elemento 
de sua autenticidade.

A obra possui vários danos aparentes. O mais evidente desses danos 
seria a camada de verniz oxidado, que interfere/acrescenta na leitura 
da obra. Não foi uma ação programada no trabalho, mas interagiu 
de forma positiva na leitura da obra, porque diz muito sobre o tempo. 
Já os outros danos, mesmo que da mesma natureza, particularmente, 
poderiam ser “corrigidos”, e entendidos como danos reais.

O tempo se manifestar na obra a envolve numa áurea histórica e isso 
eleva seu valor de algum modo. No trabalho isso se manifesta na 
aceitação dos mais variados danos relacionados ao tempo. (ARAÚJO, 
Antônio de. Entrevista à autora. Data: 10/11/2017)

Para não distanciar completamente a preservação da arte contemporânea da arte 
tradicional - porque como dito anteriormente, não devem ser encaradas como 
opostas ou excludentes, pode-se relacionar a fala do artista em relação à “áurea 
histórica do tempo” ao conceito de pátina, que também representa grandes de-
safios na preservação de artes tradicionais e que continua desafiando os conser-
vadores-restauradores na arte contemporânea.

A partir desta pesquisa, é possível ampliar as conotações de dano e compreender 
que, algumas vezes, o maior dano pode ser causado por uma intervenção que pro-
jete conceitos e critérios tradicionais sem reflexões específicas para a preservação 
da arte contemporânea, alterando o conceito de autenticidade que o próprio ar-
tista tem sobre sua obra

Considerações Finais:
Esse estudo de caso possibilitou a apreensão prática de muitos desafios trazidos 
pela arte contemporânea no âmbito de sua preservação, introduzindo situações 
que necessitam de reflexão por parte dos profissionais responsáveis.

O conservador-restaurador precisa dialogar com todas essas variáveis e com-
preender que danos podem ser – e muitas vezes são - autênticos. 
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RESUMO

O presente trabalho possui como objeto de estudo a análise arquitetônica dos 
critérios projetuais adotados na Fábrica Wallig, localizada no bairro Distrito Industrial 
em Campina Grande, agreste paraibano. O objetivo é refletir sobre a instalação de 
projetos arquitetônicos oriundos de regiões brasileiras distintas geograficamente, 
mas que procuraram adaptações aos condicionantes locais dos lugares nos quais a 
obra seria edificada. O artigo insere-se no Sub-tema 7: Os desafios da preservação 
do Moderno, e é resultado de investigações realizadas pelo Grupo de Pesquisa 
Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande e 
no CNPq, na linha sobre Patrimônio Industrial. Justifica-se a apresentação do mesmo, 
pela necessidade em divulgar e discutir dois temas polêmicos na contemporaneidade, 
que são os acervos pertencentes ao patrimônio moderno e o industrial. O objeto 
desse artigo era sede da empresa Wallig Nordeste S.A, uma fábrica de fogões 
pertencente ao Grupo Wallig do Rio Grande do Sul. Apesar de ser altamente rentável 
em Campina Grande, o Grupo chegou à falência por subsidiar a indústria de fogões 
“Cosmopolita” (situada em São Paulo), possuidora de muitos débitos, ocasionando 
o fechamento da fábrica em Setembro de 1979. A fábrica desperta interesse pela 
arrojada solução projetual do grande galpão destinado à esmalteria que denota 
uma preocupação em resolver os problemas climáticos locais, levando à discussão 
da estreita relação entre a produção arquitetônica e o lugar. Após o fechamento da 
fábrica, a edificação manteve-se inutilizada até 2006 quando voltou a ser utilizada, 
através da criação do Condomínio Industrial Wallig que abriga 16 empresas. A 
metodologia da pesquisa que vem sendo realizada trabalha com SERRA (2006) e 
ROVIRA e GASTON (2007). O aporte teórico está apoiado em CHOAY (2006), A CARTA 
DE NIZHY TAGIL (2003), em nível internacional. E em nível nacional, autores como 
CARSARLADE (2012), KUHL (2008), ZANCHETTI (2002), AFONSO (2017).

Palavras-Chave: Patrimônio moderno industrial; fábricas modernas; preservação.  
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho possui como objeto de estudo a análise arquitetônica dos 
critérios projetuais adotados na Fábrica Wallig, localizada no bairro do Distrito In-
dustrial da cidade de Campina Grande, agreste paraibano. 

O objetivo é refletir sobre a instalação de projetos arquitetônicos oriundos de 
regiões brasileiras distintas geograficamente, mas que procuraram adaptações 
aos condicionantes locais dos lugares nos quais a obra seria edificada. 

O artigo é resultado de investigações realizadas pelo Grupo de Pesquisa Arquite-
tura e Lugar, cadastrado na UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande e no 
CNPq, na linha voltada para o estudo do Patrimônio arquitetônico Industrial. 

Justifica-se a apresentação do mesmo, pela necessidade em divulgar e discutir 
dois temas polêmicos na contemporaneidade, que são a conservação dos acer-
vos pertencentes ao patrimônio moderno e o industrial. Observa-se que os bens 
imóveis desses tipos patrimoniais não vêm sendo considerados em inventários 
realizados pelos órgãos preservacionistas. 

O objeto desse artigo trata-se da edificação que foi projetada para sediar a em-
presa Wallig Nordeste S.A, uma fábrica de fogões pertencente ao Grupo Wallig do 
Rio Grande do Sul, que foi implantada no distrito industrial da cidade de Campina 
Grande, graças aos incentivos fiscais recebido pela SUDENE/ Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste, nos anos 60, conforme será visto nesse artigo.

A linha metodológica está voltada para a análise arquitetônica em si da obra, tra-
balhando-se para tal, com a metodologia proposta por AFONSO (2017) que através 
das análises propostas por SERRA (2006) e por ROVIRA e GASTON (2007) adaptou 
os procedimentos analíticos desses autores, utilizando-se de ferramentas gráfi-
cas para redesenho dos projetos originais, reconstruções virtuais, a fim de que 
o pesquisador se coloque no lugar do autor e participe ativamente do processo. 

Após o redesenho, o pesquisador realiza a análise do objeto arquitetônico tra-
balhada pelo GRUPAL, Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, vinculado ao curso 
de arquitetura e urbanismo da UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande, 
e cadastrado no CNPq/ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico- que propõe como procedimento o trabalho com cinco dimensões da 
arquitetura: 

1_ Dimensão histórica: Descrever e analisar os fatores que originaram o projeto, 
a obra, o cliente, os custos. O recorte temporal, histórico, cultural e social que 
envolve a produção da obra, apoiando-se aqui na metodologia de SERRA (2006), 
que aponta para a existência do processo que envolve o objeto e o sistema/ condi-
cionantes que envolvem o processo; 2_Dimensão espacial: 2.1_O espaço externo: 
o lugar, o entorno, Implantação do edifício no terreno (os recuos, os acessos, a 
vegetação, a topografia, o solo), o gabarito da área, a zona urbana.  2.2_ O espaço 
interno: solução do programa de necessidades em planta, zoneamentos, fluxog-
ramas, a relação entre zonas, a existência de pátios, jardins, varandas, etc; 3_ Di-
mensão tectônica: Análise construtiva da obra. Sistema estrutural adotado; uso de 
modulação, tramas ordenadoras; materiais utilizados na superestrutura (pilares 
e vigas) de paredes e da cobertura; materiais e soluções empregados nas peles 
(esquadrias, cobogós, pedras, etc.) Detalhes construtivos; 4_ Dimensão funcional: 
Tipologia de uso: Análise do uso original e do uso atual; 5_ Dimensão formal: Lin-
guagem/ estilo adotado. Análise da volumetria e suas cinco fachadas (a quinta é 
a cobertura).

Nessa linha metodológica adotada pelo GRUPAL, também se realiza uma crítica 
sobre o estado de conservação da edificação em estudo, observando-se os se-
guintes pontos: 1_ Análise da preservação: existe legislação de proteção; 2_Análise 
da conservação física: Observação do estado de conservação do bem, através de 
vistoria in loco, dos danos, anomalias, dos materiais e soluções construtivos em-
pregadas na obra, empregando FIDs/ ficha de inventário de danos e mapas de 
danos (metodologia de projeto de intervenção no patrimônio) trabalhados por 
TINOCO (2009) e RIBEIRO (2008).
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1. APORTE TÉORICO
A base conceitual do presente artigo apoia-se em discursões sobre o patrimônio 
industrial que como as Cartas patrimoniais, assim como em diversos autores de 
nível, internacional, nacional e regionais que estão amplamente discutindo e de-
fendendo o patrimônio industrial. Entre eles pode-se citar CHOAY (2006), A CARTA 
DE NIZHY TAGIL (2003), que trataram sobre as questões patrimoniais em nível 
internacional. Em nível nacional, autores como CARSARLADE (2002), KUHL (2008), 
ZANCHETTI (2012), AFONSO (2017), vêm trazendo à tona discussões importantes 
sobre o tema, questionando a inserção desses complexos industriais na cidade 
contemporânea.

Segundo a Carta de Burra (1980) conservação se trata dos processos envolvidos 
para que determinado bem - que pode ter dimensões tangíveis ou intangíveis - 
mantenha seu significado cultural. A carta também define que significado cultural 
se trata de “estética, histórica, científica, social ou valor espiritual para as gerações 
passadas, presentes ou futuras. O significado cultural é incorporado no próprio 
lugar, seu tecido, definição, uso, associações, significados, registros, lugares rela-
cionados e objetos relacionados. Os locais podem ter um intervalo de valores para 
diferentes indivíduos ou grupos.”

A carta de Nizhny Tagil (2003) define que todo o acervo do patrimônio industrial 
deve ser estudado, a sua história deve ser ensinada, a sua finalidade e o seu sig-
nificado devem ser explorados e clarificados a fim de serem dados a conhecer 
ao grande público. Por tanto, é de suma importância a definição de patrimônio 
industrial trabalhado na mesma: 

“... compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor 
histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios 
englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de 
processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de 
produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e 
todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde 

se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria, tais 
como habitações, locais de culto ou de educação”.

CHOAY (2006) defende a ideia que os edifícios industriais são possuidores de car-
acterísticas históricas industriais e que estes devem ser reutilizados de forma a 
possuir usos que os insiram e reintegrem na contemporaneidade: “Os edifícios 
isolados, em geral, de construção sólida, sóbria e de manutenção fácil, são facil-
mente adaptáveis às normas de utilização atuais e se prestam a múltiplos usos 
públicos e privados.”

ZANCHETTI (2002), KUHL (2008) e CARSARLADE (2012) vêm trazendo à tona dis-
cussões importantes sobre o tema, bem como, questionamentos acerca da in-
serção desses complexos industriais na cidade contemporânea e trazendo sug-
estões de que forma que estes podem se integrar de forma mais harmônica a 
mesma. ZANCHETTI (2002) ressalta a necessidade do diálogo entre cidade, pat-
rimônio cultural na atualidade, e que estes devem interagir com os planejamentos 
urbano e territorial, ainda propõe uma discussão sobre o conceito de conservação 
integrada, como um caminho a ser seguido para a salvaguarda dos acervos patri-
moniais: 

“Conservação integrada/ CI é uma um modo de abordar o planejamento 
e a gestão do patrimônio cultural urbano segundo alguns princípios, 
sugerindo que o planejamento e a gestão de áreas urbanas de 
interesse patrimonial devem estar integradas nos processo mais gerais 
de planejamento e gestão das cidades e dos territórios, dentro de 
uma visão multidimensional integrada (econômica, política, cultural, 
ambiental e físico-espacial);”

Em nível regional têm-se autores como AFONSO (2017) e CARVALHO (2016), que 
pesquisaram amplamente sobre o grande patrimônio industrial surgido a partir 
da década de 1960, através do auxílio da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE), no nordeste brasileiro e trouxe grande crescimento a esta 
região do país e que perdura até a atualidade.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
O recorte espacial estudado trata-se de Campina Grande (Imagem 01), que está 
localizada no Agreste da Borborema da Paraíba. A cidade é considerada, polo de 
oito microrregiões que compõem o Compartimento da Borborema – área que 
abrange 79 municípios, cerca de 40% do território paraibano e uma população 
que soma mais de um milhão de habitantes. Por tanto exerce uma influência geo-
econômica em limites que transpõem fronteiras estaduais, tornando-se, uma das 
mais importantes territorialidades de toda região nordestina. 

Imagem 01: Localização da Wallig. Fonte: Julia Leite e Marjorie Garcia.

A cidade começou a ter destaque no início do século XX, cerca de 40 anos após a 
sua emancipação política. Neste período esta se destacava pela produção de al-
godão, que resultou por ser a atividade geradora pelo desenvolvimento econômi-
co de Campina Grande e a colocou como a segunda maior exportadora do chama-
do “ouro branco” em todo o mundo durante o séc. XX, estando atrás apenas de 
Liverpool.

 O apogeu da produção algodoeira ocorreu em decorrência da chegada o trem 
a cidade, em 1907, pela rapidez e eficiência que o mesmo trouxe ao processo de 
transporte das cargas ocasionando, desta forma, um aumento significativo na ex-
portação do produto. Por causa da nova facilidade encontrada no transporte de 
cargas, comerciantes foram atraídos à mesma e passaram a investir nela, de tal 
forma que houve um significativo aumento de seu comercio e de sua população. 

Esse aumento tornou-se evidente através das indústrias que passaram a se insta-
lar próximas à Linha Férrea e nas margens do Açude Velho (principal corpo hídrico 
da cidade que está localizado nas proximidades da estação ferroviária velha), de 
forma que estes passaram a se beneficiar da proximidade com o meio de trans-
porte e geraram o distrito industrial antigo.

O desenvolvimento trazido pelo trem foi tamanho que em 1957, foi inaugurada a 
2° estação ferroviária da cidade apenas 50 anos após a chegada do transporte fer-
roviário a mesma. A chegada do trem em conjunto com o constante crescimento 
da cidade fizeram com que a cidade expandisse sua malha urbana o que inseriu o 
distrito industrial antigo na mesma. 

Na década de 60 do século XX, por causa do constante crescimento de Campina 
Grande as indústrias passaram a se concentrar em uma área mais externa e iso-
lada da cidade, conhecida hoje como distrito industrial. Que obteve o seu cresci-
mento e desenvolvimento principalmente por intervenção da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 



6872 6873

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Que se tratava de uma proposta de intervenção do governo na região Nordeste, 
que possuía como objetivo principal promover o desenvolvimento da mesma, as-
sim como, reduzir a disparidade entre os estados nordestinos com os estados do 
centro-sul brasileiro. 

Os investimentos feitos no setor industrial de Campina Grande provenientes da 
interferência da SUDENE e por intermédio de políticas de incentivos fiscais foram 
geradores de prosperidade para a cidade de tal forma que esta chegou a ser polo 
estadual no que diz respeito à industrialização. Essa industrialização criou um im-
portante e rico acervo de arquitetura industrial moderna, que atualmente encon-
tra-se concentrado principalmente no distrito industrial da rainha da Borborema. 

É neste contexto de prosperidade e desenvolvimento industrial que o objeto de 
estudo do presente artigo, a sede da empresa Wallig Nordeste S.A, está inserido, 
sua localização se trata da Zona Sul de Campina Grande – PB, mais especifica-
mente da rua principal do distrito industrial da mesma, a BR 104. A fábrica foi de 
suma importância política e econômica para a cidade e é citada como uma das 
mais importantes indústrias da época para a cidade, tendo trazido grande lucro à 
cidade, assim como, a geração de diversos empregos para Campina Grande e suas 
microrregiões. 

3. ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA FÁBRICA DA WALLIG

3.1. DIMENSÃO HISTÓRICA 
Desde a década de 20 do séc. XX Campina Grande tem sido uma cidade com 
grande peso no campo da indústria, nos anos 1960, com a ajuda de incentivos 
fiscais e o financiamento da SUDENE houve um aumento significativo no número 
de novas empresas, trazendo visibilidade para a cidade e consequentemente mais 
investimentos de outras empresas de peso para a mesma. 

O interesse da empresa Wallig foi um desses investimentos que abriu caminhos 
para outras industrias se instalarem na cidade, bem como, proporcionou prosper-
idade a cidade, aos seus moradores e as cidades inseridas em seu perímetro de 
influência.  

No final de 1963 o dono da Wallig, Werner Pedro Wallig, participou de uma en-
trevista ao jornal Diário da Borborema na qual afirmou que ocorreria a instalação 
de uma fábrica de sua empresa em Campina Grande. Após diversas negociações, 
em 1965, foi aprovado pela SUDENE o projeto para a fábrica e em 1970 ocorreu a 
abertura da mesma.  

O autor do projeto foi o escritório “Sérgio e Pellegrini Cia Ltda, Estúdio de arquite-
tura, urbanismo e decorações” localizado em Porto Alegre, RS. A construtora re-
sponsável foi a Edson de Sousa do Ó Ltda. 

Apesar de ser altamente rentável na cidade de Campina Grande, o Grupo chegou 
à falência por ter que subsidiar a indústria de fogões “Cosmopolita” (situada em 
São Paulo), que estava com muitos débitos. Ocasionando o fechamento de diver-
sas fábricas do Grupo, inclusive a campinense, que encerrou suas atividades em 
17 de Setembro de 1979. 

Tal fato é que se oficializou, contudo acredita-se ainda na hipótese, que após a 
isenção de impostos cedida pelo SUDENE, pelo Estado e pelo município, o Grupo 
tenha decidido fechar a indústria e investir em outro local, para possuir nova-
mente novas isenções fiscais.

Infelizmente, essa prática era meio comum em projetos em parceria com a 
SUDENE, o que criou sérias dificuldades que foram se acumulando ao longo dos 
anos, e fez com que houvesse a falência do órgão empreendedor, devido a tais 
comportamentos empresariais.
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Após o fechamento da fábrica, a edificação manteve-se inutilizada por mais de 
20 anos, e somente em 2006 a mesma voltou a ser utilizada em parte, quando foi 
criado o Condomínio Industrial Wallig que abriga 16 empresas. 

O grande bloco da esmalteria está ocupado, e se desconhece a forma legal de tal 
ocupação, por uma empresa privada que utiliza o espaço como depósito da mes-
ma, que vende eletrodomésticos e mobiliário.

3.2. DIMENSÃO ESPACIAL 
A fábrica se encontra implantada no distrito industrial de Campina Grande, zona 
sul da cidade. Este se caracteriza por abrigar diversas fabricas, construídas princi-
palmente na década de 60 do séc. XX, por incentivo da SUDENE. O terreno no qual 
a mesma está implantada não possui declividade acentuada e se caracteriza por 
possuir vegetação rasteira típica da região do agreste paraibano. 

Por se tratar de um distrito industrial o bairro é caracterizado pela presença das 
fábricas, que ocupam grandes terrenos não possuem gabaritos elevados, estando 
estes mantidos a andares térreos e a primeiros andares ou soluções em subsolo, 
em raras exceções. O distrito surgiu em uma época de grande desenvolvimen-
to para o Brasil e a arquitetura local demonstra isso, as fabricas são verdadeiros 
exemplos da arquitetura moderna, que dominava o país na época e significava o 
crescimento que o pais vinha experimentando com as políticas públicas que vin-
ham sendo implementadas. 

O projeto original da fábrica é composta quatro pavilhões e alguns blocos anexos 
que estão em processo de identificação. A solução arquitetônica da planta conta 
com a criação de um subsolo para um melhor aproveitamento do terreno e com 
um primeiro andar em alguns galpões da mesma, principalmente os que estão 
em um nível mais baixo, como o pavilhão de estamparia. A indústria é quase toda 
interligada, com exceção de alguns dos anexos dispostos no interior do terreno.

3.3.DIMENSÃO TECTONICA
A fábrica possui 7 volumes (Imagem 02), sendo esses compostos por um bloco 
principal que é o mais extenso de todos onde ocorria a maior parte dos processos 
de fabricação dos fogões – subdividido em estamparia, solda/maceração, esmal-
taria, montagem - e 6 anexos que eram destinado mais para setores legais da 
fábrica, como a administração e a produção. A industria foi construída em um 
sistema estrutural de concreto armado com modulação de 100mx30m e um pé 
direito elevado, combinado com uma estrutura metálica interna independente de 
forma a suportar grandes vãos. 

Imagem 02: Redesenho de planta zoneada. Fonte: Diego Diniz.
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A solução projetual da Wallig Nordeste denota preocupação com o clima da região 
onde este estava sendo inserido, ou seja, se trata de uma arquitetura bioclimáti-
ca. Tal fato se torna evidente através da materialidade utilizada, dos cobogós de 
concreto desenhados especialmente para a fábrica, nos brises horizontais das 
esquadrias que buscam melhorar a ventilação natural da estrutura, entre outras 
medidas utilizadas no complexo. 

Desperta interesse a arrojada solução do grande galpão destinado à esmalteria 
com planta modulada, estruturada em pilares e vigas de concreto armado, um 
alto pé direito e fechamentos que formam planos tectônicos em materiais como o 
tijolo aparente e cobogós detalhados especificamente para a Fábrica.  

A solução projetual denota uma preocupação em resolver os problemas climáticos 
locais, ao observar-se uma série de soluções que serão abordadas nesse artigo, 
levando à discussão da estreita relação entre a produção arquitetônica e o lugar. 

A fábrica possui na composição de sua fachada uma alternância de cheios e vazios, 
na qual os planos são marcados através da estrutura do próprio galpão (Imagem 
03). Nos cheios são inseridos tijolos cerâmicos aparentes e nos vazios cobogós de 
concreto que trazem grande destaque a construção. 

Imagem 03: Fachadas da fábrica. Fonte: Julia Leite.

Como foi observado através de estudos da fábrica, para a criação da área de mon-
tagem dela o arquiteto optou pela utilização do subsolo. Para tanto foi escavado 
um espaço e utilizado um muro de arrimo, de forma a gerar o espaço desejado 
para as salas administrativas e os banheiros dos funcionários. Na indústria em 
geral observa-se o uso de esquadrias de madeira e vidro com bandeiras de brises 
horizontais que permitem a circulação do ar.

A solução para a coberta se trata de uma estrutura ritmada, muito utilizada neste 
tipo de construção. Nela existe um beiral que salta da estrutura cerca de 60cm e a 
presença de calhas aparentes que se repetem a cada duas águas de forma a evitar 
o acúmulo de água na coberta e consequentemente infiltrações na mesma. 
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 3.4. DIMENSÃO FUNCIONAL 
A construção que é objeto de estudo do presente artigo, foi feita no final da déca-
da de 60 do séc. XX para ser a sede da empresa Wallig Nordeste S.A, uma fábrica 
de fogões pertencente ao Grupo Wallig do Rio Grande do Sul. A mesma exerceu 
suas funções até o final da década de 70 do séc. XX, quando a empresa Wallig faliu 
ocasionando o fechamento de diversas fabricas do grupo no país. 

Com a falência da empresa e o fechamento da fábrica a construção ficou sem nen-
hum tipo de uso por mais de 20 anos. Durante esse tempo foi muito visada para 
propostas políticas e comerciais, mas estas nunca foram colocadas em pratica até 
que em 2006 a mesma sofreu algumas alterações que a subdividiu em cerca de 20 
novas empresas, compondo assim o Condomínio Industrial Wallig. 

O grande bloco da esmaltaria, se localiza mais afastado dos outros, e portanto 
não entrou na subdivisão para as novas empresas. Atualmente este encontra-se 
ocupado e é utilizado como um espaço destinado ao deposito de mercadorias por 
uma empresa privada.

3.5. DIMENSÃO FORMAL
A o projeto da fábrica se caracteriza por galpões brutalistas em estilo moderno, 
que constituem uma solução arrojada e única para a época. A construção evidên-
cia a pureza dos materiais e a estrutura aparente características da arquitetura 
brutalista, assim como, a planta livre, a modulação e as soluções climáticas, como 
o cobogós, típicas do modernismo. 

As fachadas são predominantemente vazadas, através do uso de cobogós e brises 
horizontais, em concreto (Imagem 04), os fechamentos são realizados através de 
tijolos aparentes de forma a criar uma identidade em todo o conjunto, tendo em 
vista que o mesmo é bastante extenso e possui diversos anexos no interior do 
terreno. A coberta dos galpões se trata da repetição de telhados de 2 águas, em 

telhas cimentícias. Para uma melhor ventilação e iluminação natural na edificação 
foram feitos sheds na coberta e para sombrear o exterior da fábrica saltou-se um 
beiral.  

Imagem 04: Detalhes construtivos da fábrica. Fonte: Julia Leite.

4. DISCUSSÃO
A Wallig Nordeste foi altamente benéfica para Campina Grande, tanto no sentido 
econômico, quanto pela visibilidade que esta trouxe a cidade. Entretanto, o cres-
cente grupo produtor de fogões foi a falência por subsidiar a indústria de fogões 
“Cosmopolita” (situada em São Paulo), que estava com muitos débitos. Resultan-
do, por tanto, o fechamento de diversas fábricas pertencentes ao grupo no país, 
inclusive a situada na Rainha da Borborema. 

A unidade campinense teve as suas atividades encerradas em 17 de Setembro de 
1979, trazendo diversos prejuízos a cidade, não somente pelo desemprego ocasio-
nado ou pela falta da renda que o fechamento da fábrica trouxe. Pois, da mesma 
forma que a instalação da Wallig em Campina Grande acarretou na instalação 
de inúmeras novas empresas para a cidade, sua oclusão repercutiu em outras 
grandes empresas que também fecharam suas portas. 
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Por ter sido altamente rentável para Campina Grande a estrutura da Wallig tem 
sido alvo de diversas propostas políticas visando uma melhoria econômica da ci-
dade desde o encerramento de suas atividades em 1979. Entretanto tais promes-
sas nunca foram levadas a diante e a estrutura foi mantida inutilizada por mais 
de 20 anos, até que em 2006 a mesma sofreu algumas intervenções e voltou a 
ser utilizada, através da criação do Condomínio Industrial Wallig que atualmente 
abriga cerca de 20 empresas. 

Pelo grande dimensionamento da fábrica foi necessário uma serie de intervenções 
em sua estrutura visando a adaptação da mesma com seu novo uso, pois a mesma 
passou de uma só indústria para um condomínio industrial. Para que o espaço 
fosse utilizado ao máximo a fábrica passou por uma reforma principalmente em 
seu interior onde houveram adições de divisórias internas de madeira e alvenaria 
de forma a subdividir vãos muito grandes. Estas separações diversas vezes foram 
construídas após o plano de cobogós, impedindo que este exercesse sua função.

O subsolo da fábrica é a parte mais descaracterizada do projeto devido ao estado 
de conservação que está bem precário e as modificações feitas de forma desorde-
nada para a adaptação dos ambientes as novas exigências das fabrica, tais como 
aberturas de portas e divisões de madeira em grandes vãos internos.

Foram feitas também adições no volume original da fábrica que constituem uma 
quebra do volume único original, que passou de um galpão longitudinal para um 
L e onde foi utilizada uma nova materialidade que embora semelhante a original 
ainda se destaca na construção, também percebe-se que foi utilizado cobertas 
metálicas na ampliação, fato que difere das cobertas do projeto original que eram 
cimentícias. Algumas construções da fábrica se mantem bem preservadas como é 
o caso da guarita logo na entrada da fábrica. 

Aos serem analisadas as alterações realizadas na fábrica concluísse que a mes-
ma deve ser considerada como pouco alterada, tento em vista que a maioria das 
modificações são reversíveis e não interferem na estrutura do projeto original, 
se tratando de ampliações ou subdivisões de ambientes. Entretanto é necessário 

que este rico exemplar da arquitetura industrial moderna seja salvaguardado, se 
forma a impedir que hajam mais modificações no mesmo e que estas acabem por 
danificar a estrutura da fábrica de forma permanente. 

A Wallig Nordeste, assim como, inúmeros outros exemplares do patrimônio in-
dustrial moderno não possui nenhuma proteção legal e portanto está à mercê 
de descaracterizações e demolições. Por se tratar de uma discussão recente o 
patrimônio industrial é muitas vezes desconsiderado como tal, todavia, se trata da 
história da cidade, uma história viva e pulsante que ainda está presente em Campi-
na Grande e ainda tem muito a contribuir com a cidade, entretanto é necessário 
que a população tome conhecimento da importância desse tipo de patrimônio e 
se conscientize da necessidade de preserva-lo. 

5. CONCLUSÃO
Este trabalho teve a finalidade de expor a arquitetura industrial moderna campin-
ense, que foi geradora de grande riqueza para a cidade, e demonstrar a importân-
cia que a mesma ainda tem para o território de Campina Grande. Para demonstrar 
a riqueza desse patrimônio para a região analisou-se da fábrica da Wallig Nord-
este, que apesar de ter sofrido algumas interferências em seu projeto ainda se 
encontra em um razoável estado de conservação. 

É notável a influência que a indústria teve no desenvolvimento de Campina 
Grande. Dentro dessa realidade a Wallig foi considerada uma das mais impor-
tantes fábricas para a época exercendo uma enorme influência para a cidade até 
a contemporaneidade. É possível afirmar que a instalação da empresa e a busca 
por reutilizar a sua estrutura após a falência da empresa demonstra o afinco da 
cidade em se desenvolver. 

Infelizmente o estado de conservação pouco alterado da obra analisada é uma 
exceção no referente ao estado de conservação de outras construções industriais 
campinenses. As fábricas estão sendo expandidas e sofrendo intervenções sem 
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nenhum tipo de cuidado patrimonial, portanto, estão perdendo suas característi-
cas modernas que tem grande significância para a historicidade da região.   

Tal fato vem ocorrendo usualmente em inúmeras cidades brasileiras e em seus dis-
tritos industriais, em virtude do grande processo de urbanização que as mesmas 
vem sofrendo e das novas tendências que vem surgindo na contemporaneidade. 
Lamentavelmente as discursões sobre o patrimônio industrial são relativamente 
novas e as mudanças que vem sendo experimentadas não costumam leva-lo em 
consideração ao intervir em construções antigas, perdendo, por isto, grandes e 
ricos exemplares da mesma. 

Pressupõe-se que os resultados obtidos na presente pesquisa e em outras que 
tratam do mesmo tema sejam capazes de colaborar, preliminarmente com o tra-
balho de preservação patrimonial que vem ocorrendo em nível municipal, estad-
ual e federal, ao inventariar, examinar e divulgar as construções industriais, de 
forma que estas possam ser inseridas no processo de resgate e propagação desse 
período recente da história brasileira. 

E que subsequentemente auxiliem na tomada de decisões para melhorias nas 
soluções técnico-construtivas industrias contemporâneas, tendo em vista, que in-
felizmente os profissionais da área muitas vezes desconhecem a riqueza dessas 
construções e dos recursos investidos nelas. 

A cidade de Campina Grande acompanha a tendência brasileira da descaracteri-
zação de seu patrimônio arquitetônico e urbanístico recente. Por isso é de suma 
importância que a academia procure divulgar esse fato de forma a contribuir para 
a prevenção desse fenômeno. Este artigo se apresenta como uma contribuição su-
mamente relevante do curso de Arquitetura e Urbanismo de Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) para o desenvolvimento da mesma, assim como, para 
a documentação de sua história.
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RESUMO
A cidade de Teresina, localizada no Estado do Piauí, se caracteriza por um 
povoamento disperso que ocupou vários eixos, criando novas centralidades 
que contribuíram para decadência da região central (Melo, 2009). O centro, que 
antigamente possuía a função residencial, tornou-se uma zona essencialmente 
comercial, os espaços públicos e os equipamentos urbanos foram aos poucos se 
descaracterizando atendendo à lógica da especulação imobiliária, explicando a 
supressão do patrimônio material elemento importante para a construção da 
memória e identidade da cidade. O resgate da história das edificações, que ainda 
se preservaram, é essencial para identificar valores e motivar a proteção, seja 
por conjunto, zoneamento ou tombamento. Na área central da cidade alguns 
imóveis, com valor histórico e arquitetônico, foram tombados nas imediações 
da Praça Marechal Deodoro, núcleo inicial da cidade, entre eles destacam-se o 
edifício no qual está instalado o Museu do Piauí e a Igreja Matriz Nossa Senhora do 
Amparo. No entanto, existem ainda edificações não tombadas como a Casa Anísio 
Brito, relevante por sua história e presença na paisagem, abrigando documentos 
antigos que constituem o acervo Arquivo Público do Piauí. Os museus, arquivos 
e bibliotecas tem um papel central na preservação do patrimônio material e 

imaterial por se constituírem em lugares de memória. Eles tornam-se uma das 
principais formas de conservação da história, especialmente, quando o crescimento 
desordenado das cidades provoca a destruição do patrimônio. A reestruturação e 
modernização desses espaços é necessária para incentivar o uso pela população e, 
consequentemente, disseminar e valorizar a história e o patrimônio regional. Este 
trabalho pretende discutir as condições atuais da Casa Anísio Brito, tanto físicas 
quanto de funcionamento da instituição, e sua importância para a memória 
piauiense dentro do contexto da Praça Marechal Deodoro. Entre os objetivos 
específicos ressaltam-se: verificar a relação entre arquitetura, memória e identidade; 
entender o funcionamento dos arquivos públicos e a importância destas instituições 
para a sociedade; identificar as patologias e problemas de conservação; discutir 
o uso dos espaços e a relação das pessoas com este bem. O trabalho em questão 
se desenvolveu em duas etapas: a primeira de carácter teórico, com base em 
pesquisas bibliográfica e documental. Foi realizado o levantamento da história dos 
arquivos e da edificação, assim como, da legislação e das cartas patrimoniais. E, a 
segunda etapa de natureza prática, na qual foi efetuado o estudo de campo, com 
realização de levantamento métrico e análise da edificação, com registro fotográfico 
e identificação de patologias. Esta etapa incluiu o resgate histórico da construção, 
com a elaboração de plantas cronológicas, a identificação de valores integrados e de 
mapas de danos.

Palavras-Chave: Arquivo Público; Patrimônio Edificado; Reabilitação.
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INTRODUÇÃO
A cidade de Teresina nasceu em 1852 para suplantar Oeiras como capital da 
Província (GANDARA, 2011, p. 90). O isolamento da primeira capital causava difi-
culdades quanto a comunicação e transporte, impedindo-a de se destacar como 
entreposto comercial. A nova sede do poder político e administrativo do Piauí lo-
calizada, entre os rios Parnaíba e Poti, foi escolhida em função da navegabilidade 
dos mesmos, topografia plana e centralidade comercial. Seu traçado inicial, ide-
alizado pelo governador da província Conselheiro José Antônio Saraiva, possuía 
forma ortogonal com características urbanísticas do Brasil Colonial (SILVA, 2017).

O Plano Saraiva projetou vias dispostas no sentido leste-oeste e norte-sul até o 
limite da Avenida Miguel Rosa que, não obedeceu ao traçado original, pois mar-
geia a Estrada de Ferro São Luis-Teresina. Durante quase um século a cidade es-
teve restrita ao quadrilátero central. A partir de 1950, expandiu-se para a zona 
leste em função da construção da ponte Juscelino Kubistchek, que se configurou 
no prolongamento da Avenida Frei Serafim atravessando o Rio Poti. O clima mais 
ameno e o tamanho do lote urbano foram alguns dos fatores responsáveis pelo 
adensamento populacional na referida região (LIMA, 2002).

Segundo Melo (2009), Teresina se caracteriza por um povoamento disperso que 
ocupou vários eixos, criando novas centralidades que contribuíram para decadên-
cia da região central. Esta que outrora possuía a função residencial, transfor-
mou-se numa zona essencialmente comercial. Isto implicou na transformação dos 
espaços públicos, equipamentos urbanos e na descaracterização do centro históri-
co de Teresina. Cabe ressaltar que a paisagem urbana é dinâmica e o patrimônio 
material, que contribui para construção da memória e identidade da cidade, vem 
sendo suprimido em detrimento dos interesses econômicos. 

De acordo com Patrícia Mendes (BARBOSA, 2015), membro do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo (CAU) e representante da Secretaria Estadual de Cultura, 
Teresina tem 1.500 bens inventariados, a grande maioria localizada no centro. Nos 

entanto, apenas 18 destes imóveis estão protegidos pela ferramenta do tomba-
mento. O resgate da história destas edificações é essencial para identificar valores 
e motivar a proteção, seja por conjunto, zoneamento ou tombamento.

A Praça Marechal Deodoro, ponto precursor da cidade, recebeu proteção ao ser 
inserida nas zonas de preservação ZP1 e ZP4 regulamentadas pela Lei Comple-
mentar Municipal nº 3.563, de 20 de outubro de 2006. A FUNDAC (2006) explica 
que, apesar da ausência do tombamento, estas zonas de proteção tem como ob-
jetivo preservar os prédios históricos e a forma de ocupação do entorno desta 
praça (ZP1), bem como proteger o desenho, a implantação e a arborização origi-
nais deste logradouro (ZP4). 

A história da Praça Marechal Deodoro da Fonseca coincide com o surgimento da 
cidade de Teresina. Ela foi escolhida, em 1850, como local da primeira edificação 
da nova capital: a Matriz de Nossa Senhora do Amparo. O grande largo previsto 
no Plano Saraiva tinha a intenção de conferir monumentalidade a Igreja Matriz e 
foi, no princípio, denominado de Praça da Constituição, Praça do Palácio ou Largo 
do Amparo. Com a criação de uma área arborizada que contava com viveiros, pelo 
prefeito Lindolfo Monteiro, a praça passou a ser chamada de Parque da Bandeira, 
em virtude do Juramento à Bandeira, antigamente prestado por recrutas numa 
área aberta da praça (LOPES et al., 2013). Posteriormente, recebeu a designação 
de Praça da Bandeira, como é conhecida até os dias de hoje. É a partir deste largo 
que, simetricamente, partem os quarteirões que formaram o traçado da cidade.

Desde a fundação, a praça assumiu papel de destaque na malha urbana por seu 
caráter central e pela implantação de edifícios de interesse público. Anjos e Soares 
(2010) relatam a importância deste espaço para atividades de cunho laico e reli-
gioso, funcionando como local de passagem e, principalmente, como espaço cívi-
co, por estar situado no centro dos principais órgãos administrativos, religiosos e 
culturais da época.

No governo de Getúlio Vargas, o Estado passou a intervir mais ativamente na 
gestão econômica resultando em grandes obras públicas e na modernização da 
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praça. Nesta época, os grandes investimentos em uma arquitetura institucional 
promoveram a modificação da paisagem, na qual prédios antigos foram substituí-
dos por obras mais recentes com o estilo vigente à época, a exemplo do Art Déco.

A Praça Marechal Deodoro da Fonseca, a partir dos anos 1970, torna-se uma zona 
de conflito econômico e social, o tráfego ao seu redor, assim como, o cercamento 
são responsáveis pela criação de dois espaços distintos: o interior da praça e a 
zona periférica (ANJOS; SOARES, 2010). A relação intrínseca entre a praça e a Igreja, 
determinada no Plano Saraiva, se modificou, assim como, o fluxo de pedestres, 
pois esta passou a ser contornada para o acesso as edificações do entorno. 

Esta praça, como precursora da cidade, abrigou as primeiras edificações da capital 
como: o Mercado Público, o atual Museu do Piauí, o antigo Fórum e a Igreja Matriz, 
assim como, edificações mais recentes. Dessa forma, o acervo arquitetônico que 
a circunda é essencial para a construção da memória teresinense, pois além de se 
constituir em remanescente da época da fundação da nova capital, também revela 
a evolução histórica da paisagem. Silva (2014, s/p) ratificando a importância da 
Praça enquanto memória urbana afirma:

O que se vê, portanto, é um entorno heterogêneo e bastante modificado, 
mas que preserva algumas importantes características que tornam 
a praça um exemplar da maior importância para a perpetuação da 
história de Teresina.

Algumas edificações, embora modificadas, também carregam consigo 
as mudanças ocorridas na sociedade, o que as tornam tão importantes 
quantos aquelas mais preservadas.

Isto se evidencia nos diversos estilos adotados pelas edificações que passam do 
Ecletismo ao Art Déco até chegar no Modernismo e, recentemente, em obras con-
temporâneas, criando uma verdadeira linha do tempo. Cabe destacar as seguinte 
edificações: a Escola Normal, atual Prefeitura de Teresina, caracterizada pelo estilo 
Eclético; a Casa Anísio Brito em estilo Art Déco e, em um processo mais recente, o 
Ministério da Fazenda em estilo Modernista (Figura 01). 

A preservação das áreas urbanas de valor patrimonial auxilia na construção da 
identidade nacional, assim como, das identidades regionais e locais, identidades 
étnicas e religiosas, uma vez que a construção da memória social é determinante 
para formação de identidades coletivas e individuais (HALBWACHS, 2006).

Figura 01- A praça Marechal Deodoro da Fonseca e as principais edificações com usos atuais.

Fonte: Prefeitura de Teresina, editado por Scabello (2017).

A preservação das áreas urbanas de valor patrimonial auxilia na construção da 
identidade nacional, assim como, das identidades regionais e locais, identidades 
étnicas e religiosas, uma vez que a construção da memória social é determinante 
para formação de identidades coletivas e individuais (HALBWACHS, 2006).

Mesentier (2005) ressalta que a vivência nas áreas urbanas de valor patrimonial 
desmistifica a ideia de história como produções excepcionais pertencentes ao 
passado e favorece a percepção da história como um processo marcado por con-
tinuidades e descontinuidades, do qual todos fazem parte e o excepcional e o 
comum se articulam. Dessa forma, o patrimônio por seu caráter público permite 
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a apreensão do sentido de história pela coletividade e, não somente por acadêmi-
cos. Isto porque os acontecimentos históricos ficaram registrados “[…] nas ruas e 
cidades que testemunharam o cotidiano das multidões anônimas’’ (MESENTIER, 
2005, p. 173). A preservação dessas áreas urbanas de valor patrimonial possui, 
portanto, um caráter democrático desde que represente a pluralidade da cultura 
nacional. 

As edificações presentes na praça contribuem para a memória e identidade local 
a medida que servem de suporte material para as lembranças, criando um vinculo 
facilitador para o ato de recordar. Nesse sentido, o espaço pode servir com um 
estabilizador da memória, como referência e base que permite, através de asso-
ciações entre os episódios e o espaço, a reconstrução de uma lembrança (HAISKI, 
2012). Museus, arquivos e bibliotecas tem um papel central na preservação da 
memória coletiva, pois oferecem pontos de contato com a memória individual.

Sendo assim, esses lugares de memória contribuem também para preservação do 
patrimônio material e imaterial. A Casa Anísio Brito, atual Arquivo Público do Piauí, 
é uma edificação que preserva a história piauiense tanto no interior de suas caixas 
arquivos quanto em suas paredes, porém vem sendo negligenciada pelo Estado.

Este trabalho pretende discutir as condições atuais da Casa Anísio Brito, tanto físi-
cas quanto de funcionamento da instituição. Entre os objetivos específicos res-
saltam-se: verificar a relação entre arquitetura, memória e identidade; entender 
o funcionamento dos arquivos públicos e a importância destas instituições para 
a sociedade; identificar as patologias e problemas de conservação; discutir o uso 
dos espaços e a relação das pessoas com este bem.

UM PARALELO ENTRE A CASA ANÍSIO BRITO E A 
ARQUIVISTICA NO BRASIL
 Arquivos podem ser entendido como um conjunto de “[…] documentos pro-
duzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou 

família, independente da natureza do suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 
232). Estes documentos estando sob a guarda de instituições governamentais se 
configuram como Arquivo Público, no qual o arquivista é o responsável pelo ar-
mazenamento e tratamento dos fundos, organizando as informações de forma a 
torná-las  acessíveis ao cidadão.

Em um processo análogo ao francês, os arquivos no Brasil também surgiram com 
função de formação identitária e fortalecimento da nação. O Arquivo Nacional foi 
criado em 1838, trinta anos após a chegada da corte portuguesa ao Brasil, durante 
o Período Regencial. Segundo Costa (2000, p. 2), “o Arquivo brasileiro visava, ao 
mesmo tempo, fortalecer as estruturas do Estado recém-fundado e consolidar a 
própria ideia do regime monárquico em um continente totalmente republicano”.

O Arquivo Público do Império foi criado nos moldes dos arquivos nacionais euro-
peus no que tange aos aspectos funcionais de auxilio à estruturação do Estado. 
Sua maior influência foi a Torre do Tombo, que guardava os documentos para uso 
exclusivo do Rei. O sigilo das informações governamentais era comum a todas as 
nações, sendo rompido apenas após a Revolução Francesa, com a criação de um 
novo conceito de arquivo público. Porém, este não foi incorporado pelo Arquivo 
Nacional cujo pensamento privilegiava a burocracia centralizadora portuguesa 
(CRIVELLI; BIZELLO; 2012). De forma geral, o Arquivo Público do Império tinha por 
objetivos: o recolhimento e preservação dos documentos do governo e auxiliar na 
construção da história do novo Estado independente.

A Casa Anísio Brito como instituição foi criada em 8 de julho de 1909 através da 
Lei nº 533, para abrigar o Museu do Estado, Arquivo e Biblioteca. A inauguração da 
edificação ocorreu em 1941 durante o governo de Lêonidas Melo. Nesta época, o 
Brasil passava pela Era Vargas, período demarcado pelo intenso autoritarismo, no 
qual as discussões referentes ao patrimônio ganharam consistência. Assim como 
ocorreu na França, foram criadas instituições voltadas a conservação patrimonial 
na tentativa de incitar o espírito nacionalista.
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Como um dos repositórios da memória do Estado, a Casa Anísio Brito, guarda doc-
umentos oriundos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário oferecendo serviços 
de orientação à pesquisa, emissão de certidão, assistência técnica e assessoria aos 
arquivos das Secretarias Estaduais e Municipais. Além de serviço educativo com 
agendamento de visitas guiadas e divulgação do acervo através de exposições 
temporárias esporádicas. O público-alvo geralmente é composto por pesquisa-
dores com interesse na revisão historiográfica piauiense (SILVA; CARVALHO; FIL-
HO, 2012). O acervo do Arquivo abrange documentos do período Colonial ao Re-
publicano, também possui: uma hemeroteca, biblioteca de apoio e os Registros 
sonoros e visuais.

O nome da instituição foi uma homenagem a Anísio Brito, figura importante no 
meio intelectual piauiense. Formado em odontologia, exerceu a função de profes-
sor da Escola Normal e, também de jornalista. Foi um dos fundadores do Jornal 
Correio de Teresina e diretor da Imprensa Oficial, entre os anos de 1913 e 1915. 
Atuou como diretor do Liceu Piauiense até 1926 quando foi nomeado diretor vi-
talício da Biblioteca, Arquivo e Museu do Piauí (CUNHA, 2017).

Em 1973 ocorreram as primeiras transformações no arquivo com a transferência 
de grande parte do acervo literário para a Biblioteca Cromwell de Carvalho recém 
construída no prédio do Centro Nacional de Cultura da Justiça (CENAJUS). Os livros 
que restaram constituem, na atualidade, a biblioteca de apoio do Arquivo que se 
especializou na literatura piauiense. Em 1976, a edificação passou por uma restau-
ração no governo de Dirceu Arcoverde. 

A década de 1970 foi muito significativa para a arquivística com a fundação da 
Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), com sede no Rio de Janeiro, cujo ob-
jetivo era desenvolver uma atuação nacional em questões referentes ao desen-
volvimento dos arquivos (CUNHA, 2017). A AAB se estabeleceu como agente artic-
ulador entre os arquivistas e as ações referentes a regulamentação da profissão e 
desenvolvimento técnico e cientifico da Arquivologia. Estas ações impulsionaram 
a criação do primeiro curso de Arquivologia em nível superior no Brasil, em 1973, 

o Curso Permanente em Arquivos do Arquivo Nacional pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

Com o Decreto nº 82.308, de 25 de Setembro de 1978, o Brasil passou a contar com 
o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), que propõe um sistema de tratamento 
integrado dos arquivos públicos federais. A atuação do SINAR estava restrita aos 
arquivos intermediários e permanentes, excluindo os administrativos, como se 
pode observar no Art. 1: “Fica instituído o Sistema Nacional de Arquivo (SINAR) 
com finalidade de assegurar, com vista ao interesse da comunidade, ou pelo seu 
valor histórico, a preservação de documentos do Poder Público” (BRASIL, 1978).

O fim da Ditadura Militar criou um cenário politico favorável para a promulgação 
da Constituição Cidadã de 1988, com o direito de acesso do cidadão às infor-
mações existentes em órgãos públicos (Art. 50, inciso XXXIII; Art. 370; parágrafo 20 
do Art. 216), com exceção das de caráter sigiloso. Dessa forma, se estabeleceram 
novas relações entre as instituições arquivísticas e a sociedade brasileira, uma vez 
que estas se tornam acessíveis ao público. No trecho abaixo, Jardim (2011) relata 
esta nova fase dos arquivos brasileiros:

No marco da democratização do país, iniciado após 1985, vários 
elementos sugerem alterações significativas no cenário arquivístico 
brasileiro, especialmente quando comparado com períodos anteriores. 
Os arquivos e seus usuários passaram a contar com uma dimensão 
legal inédita mediante o direito constitucional à informação, a Lei 
de Arquivos e outros instrumentos. Ampliaram-se crescentemente, 
especialmente após meados dos anos 1990, as demandas sociais pela 
transparência e o acesso à informação governamental (2011, p. 1591).

A Casa Anísio Brito passou a funcionar exclusivamente como Arquivo Público nos 
ido de 1980, quando o acervo do Museu do Estado do Piauí foi transferido para o 
prédio do antigo Tribunal de Justiça do Estado, que foi reformado para abrigar a 
referida instituição. Após a Constituição de 1988, o Arquivo agregou o discurso pro-
tecionista e de lugar de memória, conferindo maior visibilidade a esta instituição 
que passou por intervenção, em 1994, no governo de Freitas Neto. Em 1998, apa-
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receu no inventário de Proteção do Acervo Cultural do Piauí com recomendação 
de tombamento em conjunto. Com a Lei Complementar nº 3.563 de 20 de outubro 
de 2006, a Casa Anísio Brito, foi incluída na Zona de Proteção – ZP1.

A valorização do Arquivo e do documento não ocorreu de forma isolada, mas atre-
lada ao desenvolvimento da ideia de patrimônio. Os Arquivos são, essencialmente, 
lugares de memória relevantes para a construção da identidade dos cidadãos. Os 
documentos permitem relembrar e conhecer parte de nossa história e herança; 
são fragmentos que nos ajudam a construir a imagem do passado. 

No caso do Arquivo Publico do Piauí, não só os documentos possuem valor de 
memória, mas a própria edificação que compõe a paisagem cultural da Praça 
Marechal Deodoro, fazendo parte do patrimônio arquitetônico urbano. Trata-se 
de um dos poucos exemplares do estilo Art Déco em Teresina e, se constitui en-
quanto registro das técnicas construtivas e dos costumes de uma época.

A CASA ANÍSIO BRITO: SOB A ÓTICA  ARQUITETÔNICA 
O edifício histórico Casa Anísio Brito localiza-se na área central de Teresina na 
Rua Coelho Rodrigues nº 1016, nas proximidades da Praça Marechal Deodoro da 
Fonseca ponto inicial do traçado urbano. Esta praça que é circundada pelas ruas 
Areolino de Abreu, Coelho Rodrigues, Rui Barbosa e pela Avenida Maranhão, que 
a separa do rio Parnaíba, acompanhou as transformações oriundas do rápido 
crescimento da cidade.

A Casa Anísio Brito foi construída pelo arquiteto Cícero Ferraz que adotou o Art 
Déco, estilo vigente na época. Utilizado em Teresina, majoritariamente, a partir de 
1930, apresentou-se como resposta estilística a uma demanda por infraestrutura 
na capital, transmitindo o ar de modernidade por meio de fachadas geometrica-
mente ordenadas e limpas  (NASCIMENTO, 2002). O baixo custo estimulou o uso 
deste estilo em edificações institucionais e comerciais.

O Art Decó foi um movimento internacional que aliava arte a produção industri-
al. As características mais marcantes desse estilo eram a geometrização, a ver-
ticalidade, a simetria, e a fachada valorizando a esquina. Quanto aos aspectos 
volumétricos destacam-se a predominância de cheio sobre vazios e platibandas 
escalonadas. O estilo possui aparência prática com poucos elementos decorati-
vos. Também está ligado ao conceito de velocidade em função dos carros, que 
surgiram no auge desta linguagem arquitetônica.

De formal geral, o Art Déco possui influência do Cubismo, Futurismo Italiano e 
Construtivismo Russo (DUNCAN, 1988). Concilia aspectos do racionalismo mod-
erno e  tem vínculos com o Ecletismo, representando uma síntese formal entre 
vanguarda e tradição com a negação do historicismo. Seu apelo decorativo herda-
do da arquitetura beaux-arts se expressa através da volumetria em composições 
marcadas pelo jogo de formas geométricas e através de fachadas com elementos 
figurativos de forte conotação ornamental (CORREIA, 2008). Os elementos da lin-
guagem clássica estão presentes na forma de colunas, óculos, frontões, capitéis, 
pilastras e platibandas. Também utiliza princípios clássicos de composição refer-
entes a simetria, axialidade, hierarquia e ritmo, com ênfase ao acesso principal e 
na repartição da fachada em base, corpo e coroamento.

Alguns destes elementos podem ser encontrados na Casa Anísio Brito que pos-
sui fachada simples e simétrica demarcada por frisos paralelos em alto relevo e 
composição com princípios da linguagem clássica como ritmo e hierarquia . Sobre 
a porta de entrada há uma sacada, projeção da laje de concreto, com balaústre 
de ferro cujo desenho geométrico combina com o gradil das portas principais em 
ferro e vidro . A posição da sacada era um recurso utilizado para dar destaque ao 
centro da edificação, reforçado pela platibanda escalonada. Em cada lateral da 
porta principal, existem três janelas com vergas retas de ferro e vidro com bandei-
ra para a ventilação. Elas são pivotantes nas fachadas voltadas para rua e bascu-
lantes na fachada lateral direita voltada para o muro. As portas internas possuem 
almofadas de madeira e bandeira em ferro e vidro com desenho geometrizado. 
Todas as esquadrias possuem pintura na cor azul escuro.
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A simplificação formal e decorativa do Art Déco, observada na estrutura da Casa 
Anisio Brito e no desenho das janelas, permitia que muitos de seus elementos 
fossem pré-fabricados, se alinhando ao modelo fordista de produção. Nesta edi-
ficação, o concreto representa a modernidade da época e permite salas com am-
plos vãos.

O edifício possui uma planta em U com um pátio central. Os cômodos são organi-
zados de forma linear em duas alas ligadas ao hall, onde se encontra uma escada 
com guarda corpo de madeira escalonado. A cobertura possui estrutura de madei-
ra serrada com telha cerâmica artesanal e inclinações de 25% e 35%. A platibanda 
que circunda a edificação atesta o avanço tecnológico da época, assim como a 
esquina chanfrada, recurso utilizado para melhorar a visibilidade dos automóveis. 
Um dos diferenciais do arquivo é a presença do revestimento de pastilha cerâmica 
e ladrilho hidráulico nos cômodos do pavimento térreo, eles possuem cores e pa-
drões variados mas que compartilham o gosto pela simetria desenho geométrico.

O Art Déco representava uma alternativa assimilável de modernidade, que se 
identificava como estilo dos novos tempos, mas sem romper com as tradições do 
passado, se alinhando as políticas conservadoras da época (Governo de Getulio 
Vargas). No Brasil, o desejo politico de se construir um ideário moderno e forte-
mente nacionalista garantiu a propagação deste movimento por vários setores da 
sociedade e pelas cidades brasileiras (CORREIA, 2008).

Além do forte apelo do modismo que acompanhou o Art Déco, a popularização 
do movimento no país também teve relação com os conceitos racionalistas, como 
funcionalidade, eficiência e economia na construção de edifícios, aplicados tam-
bém em obras públicas. Na cidade de Teresina, algumas edificações do período do 
Estado Novo receberam características Art Déco, como por exemplo: o Cine Rex, o 
Liceu Piauiense, o Hospital Getúlio Vargas e, como já mencionado, a própria Casa 
Anisio Brito.

A Casa Anísio Brito é um importante testemunho de sua época, carregando as mar-
cas dos indivíduos (arquivistas, funcionários e usuários), da cultura e dos gostos. 

Mas além disso, compõe as memórias e o imaginário dos transeuntes que passam 
por ela diariamente. Como monumento arquitetônico, é suporte da memória so-
cial, referência utilizada como base para resgate das lembranças, é testemunho de 
uma época e de costumes. No caso, é representativa do período do Estado Novo e 
das mudanças na área arquitetônica em função da indústria, representadas pelo 
estilo Art Déco. 

Dessa forma podemos perceber que a Casa Anísio Brito, em relação aos valores 
que a configuram como bem patrimonial, possui valor de identidade, pois é sím-
bolo teresinense; o valor de conjunto por ajudar a compor a paisagem histórica 
da Praça Marechal Deodoro da Fonseca; o valor histórico uma vez que sua forma 
preservada retrata uma temporalidade que se perdeu e assim é capaz de des-
pertar e gerar memória; o valor educativo, pois a edificação é representativa da 
Era Vargas, carregando informações sobre a realidade cultural e socioeconômi-
ca da época, assim como técnicas estruturais e construtivas da engenharia e ar-
quitetura; os valores técnico e artístico perceptíveis na influência da forma para a 
memória local, no manuseio do ferro e nos pisos trabalhados.

CONDIÇÕES ATUAIS E PATOLOGIAS DA EDIFICAÇÃO
O levantamento do histórico da edificação e das intervenções anteriores foi um 
processo difícil, pois não se encontrou documentação a respeito. Os dados que 
serão apresentados a seguir são oriundos das conversas informais com os fun-
cionários antigos, cada um deles contribuiu com um fragmento de memória que 
permitiu a elaboração da cronologia.  

De acordo com a pesquisa, a edificação sofreu poucas alterações de caráter ir-
reversível. A mais marcante entre elas foi a substituição do piso de taco, do pavi-
mento superior e da escada, por um piso de granilite durante a intervenção de 
1976. A cobertura foi o foco constante das reformas em função do deslizamento 
de telhas. A última ocorreu no ano de 2011 quando dois depósitos receberam 
forro de pvc em função das goteiras, durante o governo de Wilson Martins. Neste 
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mesmo período houve alteração do anexo localizado no fundo da edificação. Este 
era dividido em duas salas com função de copa e depósito, respectivamente. Com 
a reforma a primeira sala deveria virar um laboratório, mas nunca foi equipado 
adequadamente. Hoje é utilizado como depósito e a segunda sala é a copa dos 
funcionários. 

As fachadas, antes brancas com detalhes em preto, foram pintadas nas cores 
branca e verde. As esquadrias se mantiveram na cor azul escuro desde 1975. Os 
ar condicionados foram acrescentados ao longo dos anos a pedido dos diretores e 
funcionários, os aparelhos se encontram nos gabinetes da diretoria e arquivistas, 
assim como, na sala de estudos. São modelos antiquados que produzem ruídos, 
consumem muita energia e não tem potência para refrigerar as salas amplas. As 
áreas de depósito dos acervos permanecem sem refrigeração e condições de umi-
dade adequadas, colocando em risco a conservação dos documentos.

Quanto aos danos encontrados na edificação, estes são, em sua maioria, re-
versíveis. No entanto, a ausência de manutenção periódica e de uma política de 
conservação preventiva causou prejuízos irreparáveis aos documentos do arquivo 
ao longo dos anos. A substituição do piso do primeiro pavimento foi uma mu-
dança agressiva, bastante mencionada pelos funcionários que se lembravam de 
encerar os tacos. 

Os outros danos encontrados foram os problemas de conservação como a infil-
tração nas salas do primeiro pavimento por deslizamento das telhas (A3 e A4 - 
Figura 3) e as manchas de umidade nas paredes externas resultado do respin-
gamento do ar condicionado. A instalação desses aparelhos não foi feita de forma 
criteriosa e nem utilizou mão de obra especializada, o resultado é esteticamente 
desagradável (F - Figura 3) e carece de desempenho funcional, uma vez que os 
modelos escolhidos são inadequados para a refrigeração de salas amplas. O 
corredor do lado direito da edificação (B - Figura 3) possui diversas caixas de ar 
condicionado acopladas ao muro, correspondendo aos aparelhos da edificação 
vizinha instalados com a autorização dos funcionários. Na fachada a presença de 

pichação não é incomum às instituições, é uma forma de crítica aos valores sociais 
e de apropriação do espaço. A fiação elétrica também pode ser considerada um 
dano, pois interfere na paisagem histórica da Rua Coelho Rodrigues, incluindo a 
fachada da Casa Anísio Brito e de outras edificações importantes como a Prefeitu-
ra de Teresina, o CENAJUS e a Fundação Wall Ferraz.

Figura 3 – Mapa de danos: Planta baixa inferior e superior

Fonte: Mariana Scabello (2017).
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CONCLUSÃO
Apesar de sua relevância histórica, sua arquitetura peculiar e os serviços que 
oferece, a Casa Anísio Brito vem sendo negligenciada pelo governo. O fluxo de 
visitantes é pequeno e majoritariamente formado por acadêmicos, ainda há aque-
les que visitam a casa em busca de certidões e modestas tentativas de educação 
patrimonial através de visitas escolares.

A Casa Anísio Brito necessita de uma reabilitação que atenda aos novos conceitos 
da arquivística no que tange a proposição de um espaço integrado com áreas 
destinadas ao público. Isto significa salas adequadas para pesquisa, exposições 
temporárias e permanentes, auditório e espaços voltados para o tratamento dos 
documentos.

Levando em conta o conceito de proteção e segurança dos documentos históri-
cos, fotografia antigas e dos jornais, que constituem o acervo da instituição, os 
espaços precisam ser melhor delimitados separando as áreas de acesso restrito 
aos arquivistas e funcionários e aquelas que permitem a circulação de pesquisa-
dores e visitantes. Cabe ressaltar que esses espaços precisam estar dotados de 
equipamentos de segurança contra incêndios, assim como, sistema de acondicio-
namento para garantir a vida útil dos documentos.

Ao se disponibilizar mais áreas de uso comum e de atividades culturais e educati-
vas criar-se-iam condições para atrair um maior número de visitantes, visando o 
aumento de fluxo de instituições de Educação Básica e de Ensino Superior que já 
frequentam a Casa Anísio Brito com certa regularidade.

Acredita-se que a presença constante de professores e estudantes para participar 
de atividades de educação patrimonial como: palestras, oficinas, cursos e visitação 
às exposições permanente e temporárias poderá contribuir, também, para sensi-
bilizar os visitantes com relação a importância da preservação dos documentos 

históricos e, consequentemente, influirá no fortalecimento da memória social e na 
constituição da identidade piauiense. 

Percebe-se a vontade de se apropriar deste espaço tanto nas tags que demarcam 
a fachada quanto no jardim criado pelos funcionários. A reabilitação desta edifi-
cação não é apenas uma questão técnica de preservação dos documentos, mas a 
devolução de um espaço dito democrático para a população ao qual ele pertence. 
Configura-se em uma tentativa de fortalecer o vínculo da população com a área da 
Praça Marechal Deodoro, aumentar o uso do acervo do arquivo e, assim propor-
cionar um melhor conhecimento sobre a história e memória do Piauí. 
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RESUMO
Este artigo apresenta uma síntese da investigação realizada sobre a construção 
da Catedral Cristo Rei na cidade de Belo Horizonte. A Catedral consiste de um 
templo religioso encomendado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, durante o 
atual arcebispado de Dom Walmor, ao arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Ela 
está em fase de construção e, conforme se verifica neste trabalho, advém das 
ideias que surgiram no arcebispado de Dom Cabral, durante as décadas de 1930 e 
1940, quando este incumbiu o arquiteto austríaco Clemens Holzmeister do projeto 
de uma edificação com a mesma alcunha para ser implantada na região central 
da capital mineira. Este primeiro projeto começou a ser edificado mas nunca foi 
completamente erigido. Objetiva-se, assim, fazer uma análise destes dois projetos, 
lidos a partir dos conceitos de monumento e paisagem imaginada, de modo a 
compreender como um projeto não construído pode apresentar relevância cultural 
e histórica, a partir de uma leitura das horizontalidades entre passado e presente. 
O termo paisagem imaginada versa sobre o estrato da paisagem que se lê não 
apenas em sua materialidade, mas também pelos imaginários dos sujeitos e pelas 
ideologias dominantes que a edificam. Assim, a primeira seção deste trabalho 
trata das discussões em torno dos conceitos de monumento, monumentalidade e 
ícone arquitetônico. Na segunda seção, discute-se o que vem a ser uma paisagem 
imaginada e as relações deste conceito com os anteriores. Na terceira e última seção, 
serão apresentados os dois projetos realizados para a Catedral Cristo Rei. Para 
apresentar o projeto de Holzmeister, são utilizadas fontes primárias diversas: cartas, 
contratos, atas de reuniões da Comissão Construtora da Catedral, desenhos técnicos 
e perspectivas; para o projeto de Niemeyer, desenhos arquitetônicos, materiais 
publicitários, maquetes eletrônicas, depoimentos, entrevistas. Configura-se, através 
das fontes pesquisadas, um paralelo que busca compreender como o projeto da 
década de 1940 deixou marcas imaginárias na paisagem de Belo Horizonte, as quais 
foram retomadas na atualidade, conformando uma paisagem imaginada que diz 
respeito, mais que ao espaço físico, ao tempo. 

Palavras-chave: Paisagem, Catedral Cristo Rei, Monumento, ícone, Imaginário.
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INTRODUÇÃO
Ao longo da história, diversas civilizações marcaram sua presença a partir da 
ereção de edificações ditas de caráter monumental e, portanto, resguardadas 
no tecido histórico como monumentos. No período logo posterior à Revolução 
Francesa, quando se inicia o processo de proteção do patrimônio francês, Choay 
(2006) afirma que este se dá, principalmente, pautada no valor nacional, ou seja, 
é o interesse em resguardar o sentimento e desenvolver um conceito da França 
pós-revolução como nação que guia e legitima as medidas de conservação então 
determinadas. Também Riegl (2014), ao tratar sobre o culto dos monumentos em 
sua obra do início do século XX, irá se basear na explanação de uma série de va-
lores – de memória e de contemporaneidade – que guiam o entendimento do que 
venha a ser um monumento. 

Desde as últimas décadas do século XX, o advento de construções monumentais 
nos grandes centros urbanos vem ocorrendo ligado especialmente a dois contex-
tos: o primeiro diz respeito aos projetos urbanos de revitalização destas áreas; o 
segundo, a projetos que se alinham com os grandes eventos internacionais sa-
zonais, a exemplo de feiras, festivais e competições esportivas, e buscam colocar 
em foco determinadas cidades. Em ambos os casos, torna-se evidente a presença 
do uso do termo “ícone arquitetônico” para designar as edificações erigidas que 
são catalizadoras de ambos os processos anteriormente comentados. O conceito 
de ícone liga-se, assim, ao de monumento, e a primeira seção deste artigo irá dis-
cuti-los.

A segunda seção, por sua vez, irá conectar estes conceitos à ideia de “paisagem 
imaginada”. Tal noção compreende um estudo da paisagem que não se faz apenas 
a partir de um olhar sobre as causas e efeitos dos processos de transformação pe-
los quais ela passa em sua materialidade. Muito além disso, a paisagem imaginada 
consiste naquela que se faz a partir da compreensão dos imaginários dos sujeitos 
que a observam, sentem e idealizam – criando, desta forma, um imaginário coleti-

vo sobre a mesma – e também das ideologias dominantes no contexto de análise 
desta.

Tais conceitos – monumento, ícone arquitetônico e paisagem imaginada – são 
abordados a fim de, na terceira seção deste artigo, elucidarem uma breve dis-
cussão sobre a pesquisa realizada em relação à construção de uma catedral para 
Belo Horizonte. Esta pautou-se em dois projetos desenvolvidos em dois períodos 
diferentes. O primeiro data das décadas de 1930 e 1940 e foi desenvolvido pelo 
arquiteto austríaco Clemens Holzmeister, a pedido do arcebispo à época, Dom 
Cabral. Este projeto não chegou a ser executado. O segundo, que data do final dos 
anos 2000 para a virada da atual década, foi projetado pelo arquiteto brasileiro 
Oscar Niemeyer, por solicitação do atual arcebispo, Dom Walmor, e ainda encon-
tra-se em construção.

Almeja-se, com o presente trabalho, assinalar como estes projetos foram desen-
volvidos para serem ícones arquitetônicos na paisagem belorizontina, caráter este 
deflagrado a partir de suas monumentalidades. Esta característica, por sua vez, 
será entendida, em um primeiro momento, a partir das definições de Riegl (2014) 
de valor intencional – em detrimento dos valores histórico e de antiguidade, neste 
caso – e valor artístico de novidade, e, mais ainda, a partir de outros valores, que 
estão sendo tratados mais atualmente, como os valores cultural, econômico e de 
opção (Lacerda, 2002). 

A partir desta conexão entre as duas edificações estudadas e os conceitos a serem 
apresentados, busca-se compreender como a catedral de Holzmeister inscreveu, 
em seu tempo, uma marca imaginária na paisagem que foi retomada na atuali-
dade através do projeto da catedral de Niemeyer.
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1. BREVE DISCUSSÃO SOBRE OS CONCEITOS DE 
MONUMENTO E ÍCONE ARQUITETÔNICO
Os conceitos de monumento e ícone arquitetônico, conforme poderá ser observa-
do nesta seção do artigo, estão intimamente interligados, visto que, em um certo 
sentido, a monumentalidade é uma das prerrogativas para que uma edificação 
seja considerada um ícone dentro das discussões contemporâneas em Arquitetu-
ra e Urbanismo. 

1.1 O MONUMENTO A PARTIR DOS VALORES 
ATRIBUÍDOS
A palavra “monumento” vem do latim monere, que significa lembrar, advertir, pos-
suindo um sentido original de caráter religioso (Carsalade, 2014). Em 1903, quando 
Riegl escreve seu texto sobre o culto moderno dos monumentos, ele estabelece, 
pela primeira vez, de modo mais geral, a questão dos valores característicos de um 
bem e conferidos pela sociedade de uma determinada época como fatores para a 
preservação do mesmo (Carsalade, 2014). O autor inicia seu texto buscando trazer 
um conceito da palavra “monumento” estabelecido da seguinte forma:

Por monumento, no sentido mais antigo e original do termo, entende-
se uma obra criada pela mão do homem e elaborada com o objetivo 
determinante de manter sempre presente na consciência das gerações 
futuras algumas ações humanas ou destinos (ou a combinação de 
ambos) (Riegl, 2014, p. 31).

Neste primeiro trecho conceitual, Riegl traz uma concepção do monumento em 
um sentido mais estrito de edificações construídas a partir do desejo de seus cri-
adores de lembrar ou resguardar um ou mais momentos do passado (Riegl, 2014). 
O autor denomina estes monumentos de volíveis ou intencionados, ou seja, foram 
aqueles criados com a intenção de estarem presentes na memória e na consciên-
cia das gerações futuras. 

Entretanto, Riegl não se limita a tratar dos monumentos que possuam valor in-
tencionado ou volível. Em sua análise, ele opõe duas categorias de valores: a pri-
meira, dos valores de memória, subdivididos no já comentado valor intencionado 
de memória, no valor histórico e no de antiguidade; a segunda, a dos valores de 
atualidade, subdivididos em utilitário, artístico de novidade e artístico relativo. 

Em relação à primeira categoria, o valor intencionado, como supracitado, corre-
sponde aos edifícios que possuem valor artístico, tendo sido criados para sobre-
viver ao tempo, possuindo clara função rememorativa (Carsalade, 2014, p. 187). 

O valor histórico, por sua vez, expande esta percepção da ideia de monumento e 
inclui obras que trazem memória de um determinado período mas que não foram 
criadas intencionalmente para resguardarem tais memórias. Elas são monumen-
tais e adquirem valor em razão de uma vontade subjetiva de indivíduos de um 
período histórico posterior à própria edificação do bem (Riegl, 2014). Riegl (2014, 
p. 63) afirma que:

O culto do valor histórico [...] mostrou a tendência de abstrair do 
passado um momento da evolução histórica, colocando-o diante de 
nossos olhos como se pertencesse ao presente. O valor intencional de 
comemoração tem esse objetivo desde o início, ou seja, o objetivo de, 
desde a ereção do monumento, nunca deixar, de certa forma, que um 
monumento faça parte do passado, permitindo que permaneça na 
consciência das gerações futuras, sempre presente e vivo.

Deste modo, em Riegl, o valor intencionado é objetivo – no sentido de se constituir 
de um propósito da edificação tornar-se monumento para as épocas posteriores 
–, enquanto o valor histórico é subjetivo – não é um interesse do edifício quando 
de sua ereção e depende de recortes e definições estabelecidas pelas gerações 
futuras. 

Além destes dois, o terceiro valor de memória é o de antiguidade, que diz respeito 
simplesmente ao período de tempo pelo qual o bem existe, sem considerar, nec-
essariamente, o seu significado. Este valor tem a pretensão de influenciar grandes 
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massas e não apenas um círculo restrito de estudiosos (Riegl, 2014), pois, difer-
entemente do valor histórico, que remete a um saber específico, a antiguidade é 
facilmente percebida por todos (Choay, 2006).

Em relação à segunda categoria de valores – os de atualidade –, o valor utilitário 
refere-se às condições materiais práticas de uso dos monumentos. Este é inerente 
a todos os monumentos, quer tenham mantido seus usos originais, quer tenham 
recebido novos usos (Choay, 2006). Assim, ele não contradiz o valor de antigui-
dade, pois “o uso prático e contínuo de um monumento é seu significado mais 
importante e, muitas vezes, indispensável [para o valor de antiguidade]” (Riegl, 
2014, p. 69).

Por sua vez, o valor artístico de novidade diz respeito à aparência física intacta dos 
bens, à integralidade daquilo que é novo e recém-surgido, cuja forma é inalterada 
e a policromia é pura. Logo, o valor de novidade contradiz o culto ao valor de anti-
guidade e pode agradar facilmente aos leigos e às grandes massas. Por fim, o valor 
artístico relativo, conforme Riegl diz respeito àqueles que dominam uma cultura 
estética e apreciam o bem em relação às suas especificidades de concepção, for-
ma e cor (Riegl, 2014).

A partir desta concepção de Riegl do estudo do monumento em razão do equa-
cionamento de seus valores, outros estudos foram sendo desenvolvidos sobre 
as edificações e os diversos valores individuais e coletivos que se sobrepõem a 
estas, especialmente no âmbito do estudo da conservação de bens patrimoniais. 
A condição contemporânea em que se colocam os bens e monumentos, cem anos 
depois dos estudos de Riegl, difere sobremaneira dos valores por ele apontados. 
Em um mundo globalizado e dominado pelo sistema capitalista, Lacerda (2002) 
apresenta outras formas de valor que podem se sobrepor ao entendimento de 
um monumento. 

Entre estes, é importante salientar, primeiramente, o valor econômico. Este con-
siste na utilização – ou mesmo criação – de bens para abrigar atividades que pos-
suam um potencial rentável ou especulativo e permitam o crescimento econômico. 

Busca-se, assim, a valorização dos imóveis e áreas urbanas que são requalificados 
ou reabilitados, a partir de uma análise que mede os efeitos econômicos de tais 
intervenções (Lacerda, 2002).

Em segundo lugar, é fundamental considerar o valor cultural, que se relaciona 
ao reforço da identidade social, relacionando-se fortemente ao valor histórico do 
monumento. Este está ligado fundamentalmente ao simbólico, aos imaginários, 
sentimentos e sensações que determinada edificação suscita ou pode vir a susci-
tar (Lacerda, 2002).

Por fim, a autora trata ainda do valor de opção, que diz respeito a um interesse de 
possíveis consumidores de bens e serviços em preservar a possibilidade de con-
sumi-los ou utilizá-los futuramente (Henry, 1974, apud Lacerda, 2002). Ou seja, o 
valor de opção pode ser entendido como um valor econômico do futuro, estando 
conectado ao potencial de escolhas, o qual relaciona o conjunto de alternativas 
possíveis no presente e aquelas que, não sendo selecionadas no presente, podem 
ser acessíveis no futuro.

Lacerda trata ainda dos valores artístico, de antiguidade e histórico com base nas 
discussões de Riegl e apresenta outros dois, os valores cognitivo (pedagógico, in-
formativo) e de experiência (singularidade e irreversibilidade) do bem, os quais 
não serão detalhados neste trabalho, por apresentarem menos relação com o 
caso em estudo.

1.2 OS ÍCONES ARQUITETÔNICOS E O CARÁTER 
MONUMENTAL
Nos estudos da semiótica, o conceito de ícone segundo Pierce (apud Eco, 2013) 
consiste “[n]aqueles signos que têm certa nativa semelhança com o objeto a que 
se reportam”. Morris (apud Eco, 2013) diz que ícone “é icônico o signo que pos-
sui algumas propriedades do objeto representado”. Deste modo, seria possível 
dizer que um ícone arquitetônico – termo que vem sendo cunhado contempora-
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neamente para tratar de grandes projetos catalizadores de obras de revitalização 
urbana ou ligadas aos grandes eventos internacionais sazonais –pretende repre-
sentar características e propriedades de algum outro objeto ao qual se reporta? 

Para desenvolver essa discussão, é interessante colocar a seguinte consideração 
de Vera Hazan (2003, p.1):

Entenda-se por ícone construção de impacto, seja por sua localização 
estratégica, visibilidade, escala, forma, aparência, monumentalidade ou 
uso. Ícone é aquela construção que, desde a sua concepção, vem causar 
alguma expectativa em relação à sua implantação.

Hazan (2003) diz ainda que, assim como muitos ícones da Antiguidade, os ícones 
contemporâneos são edificados já com uma grande carga de significado, obje-
tivando revolucionar e marcar os locais em que são implantados. Para tanto, estas 
edificações contam com o auxílio da mídia e das redes sociais, que rapidamente 
alçam estes à projeção internacional, tornando-os parte da sociedade global.

A partir destas colocações, é possível verificar como o conceito de “ícone ar-
quitetônico” apresenta total relação com o de monumento, visto que, para en-
tender se uma edificação consiste em um ícone, é preciso analisar, entre outros 
aspectos, sua monumentalidade. Todos os outros aspectos, tais como visibilidade, 
escala, forma, aparência e uso podem ser percebidos a partir de um entendimen-
to dos valores que determinada edificação suscita, dentro das classificações de 
Riegl e Lacerda. 

Neste sentido, é possível verificar, primeiramente, como um ícone arquitetônico 
pode ser entendido a partir de seu valor intencional – conforme colocado por Riegl 
–, visto que ele já surge com o desígnio de causar impacto e ser rememorado pe-
las gerações futuras, adentrando o imaginário coletivo. Além disso, o ícone, como 
concebido na atualidade, também se relaciona ao valor artístico de novidade, pois 
almeja sempre grandes dimensões (escala), as mais recentes referências estéti-
cas (formas ousadas), os materiais e técnicas construtivas mais inovadores e tec-

nológicos (aparência high tech, desconstrutivista, entre outras), atraindo, assim, as 
grandes massas e o capital transnacional que gira com o turismo e as transações 
econômicas a nível global.

Por conseguinte, claramente, assinala-se a relação dos ícones arquitetônicos tam-
bém com os valores econômico, cultural e de opção colocados por Lacerda (2002). 
O primeiro, porque estas edificações monumentais são catalizadoras de proces-
sos de revitalização que procuram revigorar áreas urbanas, melhorar a imagem 
de bairros ou cidades inteiras, a fim de suscitar novos comportamentos econômi-
cos. Portanto, são edificações com localização estratégica, implantadas em locais 
de alta visibilidade, destacadas em suas formas, grandes escala – em relação ao 
tecido urbano onde se assentam – e aparência. O segundo, em razão destes mon-
umentos buscarem reforçar a identidade de um local e, mais que isso, delinear e 
moldar os imaginários coletivos, além de estarem intimamente ligados às ideo-
logias dominantes – os conceitos de “imaginário” e “ideologia” serão tratados na 
próxima seção. Por fim, relacionam-se também ao valor de opção porque são ed-
ificados já a partir de um planejamento estratégico que busca benefícios futuros.

Deste modo, diante das relações que se pode ter entre os conceitos de “mon-
umento” e “ícone arquitetônico”, é possível cunhar um outro termo, a título de 
síntese, o do “ícone monumental”. Assim sendo, a fim de trazer elucidações em 
relação à indagação que foi colocada anteriormente – se um ícone pretende rep-
resentar características e propriedades de algum outro objeto ao qual se reporta 
– é importante apresentar o que vem a ser uma “paisagem imaginada” e como as 
edificações monumentais contribuem para a construção dos imaginários psíqui-
cos e coletivos a partir das ideologias que lhes são inerentes. 

2. PAISAGEM IMAGINADA: IMAGINÁRIOS, IDEOLOGIAS 
E A RELAÇÃO COM OS ÍCONES MONUMENTAIS
A ideia de paisagem não é uma ideia inerente ao homem. Ela foi construída ao 
longo dos séculos e só tomou forma, de fato, a partir do século XIV. O indivíduo, no 
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processo de percepção da paisagem, apropria-se dela, reordena-a e representa-a 
conforme seu olhar (PESAVENTO, 2004). Ou seja, a paisagem se constrói a partir 
dos imaginários daqueles que a observam, a percebem e a vivenciam. É a partir 
deste entendimento que se pode falar de uma paisagem imaginada.

2.1 AS INSCRIÇÕES DO IMAGINÁRIO E A PAISAGEM
Diante do entendimento que a paisagem é influenciada pelos imaginários, em 
seus estudos, Silva (2014) apresenta o imaginário a partir de três inscrições ou 
registros: a inscrição psíquica, a inscrição social e a inscrição tecnológica. A pri-
meira diz respeito a situações em que os sentimentos como a raiva, o medo, a 
solidariedade ou a ilusão dominam a percepção individual de um espaço, gerando 
ali uma situação em que a coletividade se encontra no limiar de alterar suas im-
pressões, fazendo emergir novas realidades sociais. O que se verifica, então é que 
as emoções não se distanciam da razão mas são construtoras da racionalidade e, 
assim, deformadoras da realidade (Silva, 2014).

A segunda inscrição versa sobre os imaginários consistirem de construções co-
letivas, isto é, eles ultrapassam os limites da inscrição psíquica do indivíduo e se 
tornam pressupostos de uma representação social. Assim sendo, os imaginários 
se relacionam com visões grupais, são uma construção em rede da realidade so-
cial (Silva, 2014).

Por fim, a terceira diz respeito aos as técnicas dominantes, utilizadas por cada so-
ciedade em uma época, a fim de materializar os imaginários coletivos construídos 
socialmente. O que significa que a inscrição tecnológica é a materialização daquilo 
que foi elencado pelas psíquicas pessoais como constituintes da paisagem para, 
em seguida, tornar-se inscrição social. No mundo contemporâneo, as associações 
em rede do mundo virtual consistem em um dos principais meios propagadores 
de imaginários, assim como o foram, anteriormente, a fotografia, o rádio, a tele-
visão, entre outros (Silva, 2014).

Através da compreensão de suas três inscrições, pode-se dizer que uma paisagem 
imaginada consiste naquela que é entendida a partir da percepção dos indivíduos 
que a experimentam, vivenciam e, por conseguinte, a compõem. É importante 
constatar que a manifestação dos imaginários na sociedade se faz através do 
simbólico e, neste sentido, pode-se entender que os ícones arquitetônicos monu-
mentais são responsáveis pela construção de uma paisagem imaginada. Contudo, 
além dos imaginários, também as ideologias são responsáveis pela construção 
desta paisagem imaginada.

2.2 AS OPERAÇÕES IDEOLÓGICAS E A PAISAGEM
O imaginário e o ideológico são inseparáveis, apesar de serem duas coisas dis-
tintas. Ao falar do imaginário, trata-se das questões da psíquica individual que se 
diluem em um coletivo e modificam a realidade, sendo algo volúvel e mutável. Ao 
se tratar da ideologia, entretanto, é necessário compreender todo um contexto 
social, político, econômico, religioso, dentre outras instâncias, que irá abarcar as 
escolhas que definem essa operação ideológica. Neste sentido, Netto (2009, p. 
102) diz dessa diferença entre o imaginário e o ideológico, pois este é 

uma apreensão da realidade baseada numa multiplicidade de pontos 
de vista (o aspecto político, o aspecto religioso, o aspecto estético, etc.) 
– diferenciando-se do imaginário já que o modo de relacionamento 
consciência/objeto [modo como se faz o imaginário] é aqui inteiramente 
não-organizado, enquanto na ideologia alguma organização há.

A ideologia, portanto, é um fato social (é produzida pelas relações sociais) e, neste 
sentido, é uma operação. Ela consiste de um conjunto de ideias dominantes, lar-
gamente propagandeadas, as quais, por este motivo, tornam-se lugar comum, de 
modo a manter as relações de poder estabelecidas (Chauí, 2004). 

Quando se diz da paisagem imaginada, relembrando, fala-se de um entendimento 
desta que se faz não apenas em sua materialidade – nos elementos físicos natu-
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rais e modificados pelo homem – como também em relação aos imaginários e às 
ideologias que constroem as relações sociais que irão conformá-la.

Visto que os ícones monumentais erguidos na contemporaneidade são lidos, neste 
trabalho, a partir de seus valores – de intencionalidade, de novidade, econômico, 
cultural e de opção –, e que estes apresentam significativas relações com os imag-
inários e ideologias que produzem uma paisagem imaginada, é possível elucidar 
que, possivelmente, como ícones, estas edificações representam a paisagem imag-
inada em que estão inseridas. Na seção seguinte, será feita uma apresentação do 
estudo de caso deste trabalho – os dois projetos para a Catedral Cristo Rei em Belo 
Horizonte –, a fim de se validar tal elucidação. 

3. A CATEDRAL CRISTO REI: DOIS PROJETOS 
MONUMENTAIS CONSTROEM A PAISAGEM IMAGINADA
Esta seção do trabalho apresenta dois projetos para uma catedral em Belo Hor-
izonte, ambos denominados de Catedral Cristo Rei. O primeiro foi desenvolvido 
entre as décadas de 1930 e 1940, a pedido do então arcebispo da cidade, Dom 
Cabral, ao arquiteto austríaco Clemens Holzmeister. Este projeto começou a ser 
construído mas nunca foi concluído, sendo pouco conhecido no âmbito da história 
da arquitetura da capital mineira. O segundo projeto foi idealizado pelo atual arce-
bispo, Dom Walmor, e solicitado a Oscar Niemeyer, tendo sido realizado na última 
década; atualmente, encontra-se em construção. Pretende-se, a partir da apre-
sentação de ambos os projetos, assinalar como ambos são ícones monumentais 
que reverberam os imaginários e ideologias de suas épocas e, além disso, como o 
projeto de Niemeyer possui fortes relações com o de Holzmeister, as quais rever-
beram pelo tecido do tempo.

3.1 O PROJETO DE HOLZMEISTER
Foi em meados da década de 1930 que Dom Antônio dos Santos Cabral (1884-
1967), primeiro arcebispo de Belo Horizonte, decidiu desenvolver a ideia de pro-

jetar uma nova igreja para Belo Horizonte, porém de modo mais ousado do que 
já fora feito anteriormente com a construção da Igreja de Nossa Senhora da Boa 
Viagem. Esta havia sido inaugurada, sete anos antes, em estilo neogótico condi-
zente aos gostos da época, sob os escombros de um templo religioso menor, de 
mesma alcunha e em estilo colonial, e que fizera parte do rol de edificações per-
tencentes a Curral d’El Rei – vilarejo demolido que se localizava anteriormente no 
local em que foi projetada e edificada a capital mineira, segundo projeto de Aarão 
Reis, em conjunto com a Comissão Construtora da Nova Capital, nos anos 1890 
(Barreto, 1996). 

O objetivo do arcebispo era edificar a maior igreja da América do Sul, que seria de-
nominada Catedral Cristo Rei – em consonância com o título do Palácio Arquiepis-
copal que o arquiteto italiano Raffaello Berti (1900-72) projetara para Dom Cabral 
no final dos anos 1920. Aqui já se anuncia a utilização do ícone como uma estraté-
gia de demonstração do poder da instituição da Igreja Católica na capital mineira, 
através do interesse por uma construção de grandes proporções. Além disso, ver-
ifica-se o valor de intencionalidade desta obra, que tinha a intenção de pertencer 
ao rol daquelas que seriam resguardadas na memória de gerações futuras.

O primeiro passo tomado pelo Arcebispo foi a contratação do arquiteto austría-
co Clemens Holzmeister (1886-1983) para a elaboração do projeto arquitetônico 
do novo templo no ano de 1941 (Tupinambás, 2011). Neste ano, foi instaurada a 
Comissão Construtora da Catedral Cristo Rei, cuja primeira reunião se dá no dia 
26 de junho de 1941, conforme registrado em Livro de Atas. Neste encontro, es-
tavam presentes o Arcebispo, o Governador de Minas Gerais Benedito Valadares, 
o prefeito de Belo Horizonte Juscelino Kubitscheck, bem como alguns secretários 
e oficiais. Em seu discurso inaugural, Dom Cabral irá falar do projeto com as se-
guintes palavras: “Realmente, o projeto é de enorme envergadura, sabendo-se que 
o custo da construção deste templo está estimado em 27 mil contos” (DIRETORIA, 
1941, f. 2, grifo nosso). Mais uma vez, verifica-se como o projeto para a edificação 
traz a monumentalidade a partir do valor intencional.
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Em seguida, o Arcebispo trata do local em que se pretende instalar a edificação: 
“Assim a Catedral se erguerá, dentro de poucos anos, na magestosa [sic] praça 
do Cruzeiro, lugar privilegiado, que a Comissão Construtora da Capital designara 
justamente para isto” (Diretoria, 1941, f. 3). A Praça do Cruzeiro, atual Praça Mil-
ton Campos, no encontro das Avenidas do Contorno e Afonso Pena, fora o lugar 
destinado, em um primeiro momento, para abrigar a edificação religiosa dentro 
do projeto de Aarão Reis para a capital. Além de fazer memória a um período de 
cinco décadas anteriores, o projeto busca uma localização estratégica, visto que a 
praça apresentava-se como ponto mais alto da cidade naquela época – a qual se 
encontrava, em sua maior parte, inserida dentro da própria Avenida do Contorno 
–, bem no eixo norte-configurado pela Avenida Afonso Pena.

Na mesma reunião de junho de 1941, o registro em ata da fala de Francisco de As-
sis Magalhães Gomes, representante da Comissão Efetiva das obras da Catedral, 
assinala, mais uma vez, a monumentalidade do ícone e o valor de intencionalidade 
da obra: 

A nossa Catedral será o primeiro monumento da cidade e o primeiro 
grande monumento do Estado. Serão, de fato, grandiosas as suas 
proporções. Terá uma altura de 150 metros, da base à Cruz da Torre. Os 
arcos de cimento armado que formam o arcabouço externo se utilizam 
das grandes possibilidades que este material [o concreto armado] 
oferece ao artista moderno. Internamente terá uma enorme abóbada 
circular, com 70 metros de diâmetro [sic] interno e cerca de 40 metros 
de altura. Comportará mais de 10 mil pessoas. O diâmetro externo do 
monumento, com suas colunas, atingirá a 90 metros (Diretoria, 1941, f. 
7, grifo nosso).

A grandiosidade da Catedral (ver Figuras 1 e 2), com sua altura de 150 (cento e 
cinquenta) metros, a abóbada de 70 (setenta) metros de diâmetro e 40 (quarenta) 
metros de altura assinala, assim, a intencionalidade de se desenvolver um templo 
religioso de dimensões grandiosas, de grande escala. Além disso, verifica-se que 
uso do cimento armado, com a “grandes possibilidades que este material oferece 

ao artista moderno”, assinala o valor artístico de novidade da obra, que se utiliza 
das mais recentes pesquisas em tecnologia dos materiais para edificações.

Figura 1: Perspectiva externa da Catedral Cristo Rei: Clemens Holzmeister, 1942.

Fonte: Cópia do original, técnica lápis sobre acetato, arquivado no Arquivo do Memorial da 

Arquidiocese de Belo Horizonte.



6922 6923

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Figura 2: Perspectiva interna da Catedral Cristo Rei: Clemens Holzmeister, 1942.

Fonte: Cópia do original, técnica lápis sobre acetato, arquivado no Arquivo do Memorial da 

Arquidiocese de Belo Horizonte.

Em uma carta de 1944 destinada ao Presidente da Associação Mineira de Pro-
prietários, e escrita por Monsenhor José A. Bicalho, vice-presidente da Comissão 
Construtora da Catedral Cristo Rei, a carta trata das “razões que nos levaram a 
escolher o alto do Cruzeiro para [...] localisação [sic] [da Catedral]” (Bicalho, 1944, f. 
1). O denominado alto do Cruzeiro corresponde, nesse caso, precisamente à Praça 
do Cruzeiro do plano de Reis. Monsenhor diz que “em nenhuma cidade do mundo 
se encontraria um local que só apresentasse vantagens para um monumento des-
sa natureza” (Bicalho, 1994, f. 1, grifo nosso).

Em um dos trechos da carta, Monsenhor Bicalho diz que:

Não se pode realmente contestar que o bairro em que ele [o projeto da 
Catedral] está situado está atualmente, não diremos decadente, porque 
não há decadência em uma cidade nova e que se desenvolve como Belo 
Horizonte, mas estacionário, mas é de se esperar que, em futuro não 
muito remoto, êle [sic] adquira o mesmo desenvolvimento que os bairros 
modernos, para o que muito concorrerá a própria Catedral (Bicalho, 
1944, f. 2, grifo nosso).

É importante verificar como o religioso buscava, a todo tempo em sua carta, jus-
tificar a localização estratégica do templo e, mais que isso, no trecho acima trans-
posto, apresenta o valor de opção do monumento, visto que ele considera que 
a edificação poderia ser um catalisador para o desenvolvimento do bairro Serra, 
onde seria implantada.

No ano de 1947, após seis anos de trabalho para angariar fundos para a edificação 
da Catedral, é firmado contrato com a Companhia Alcasan Construtora para se 
dar início às obras da cripta da Catedral (Companhia Alcasan Construtora, 1947). 
No ano seguinte, uma carta do então Secretário de Finanças de Belo Horizonte, 
José de Magalhães Pinto, destinada a Dom Cabral, afirma que “qualquer empreen-
dimento nesse sentido, por mais bem estudado que se nos apresente, será de 
difícil execução, tendo-se em vista a penosa situação atual”. Certamente, a Arquid-
iocese não alcançaria todas as verbas necessárias para que se iniciassem e con-
cluíssem as obras da Catedral. Sabe-se que as obras da cripta foram concluídas 
pela Alcasan, mas, em 1949, foram totalmente paralisadas por falta de recursos 
(Gouthier, 2006). 

Apenas em 1954 há documentos que indicam a realização do envio de cartas-con-
vites de Dom Cabral a doze firmas construtoras para a realização das fundações. 
Contudo, as obras da fundação da Catedral nunca chegaram a ser concluídas. Se-
gundo notícias de jornais, “[a Catedral] até começou a ganhar forma, com a obra 
da cripta, mas acabou relegada ao esquecimento” (Werneck, 2011, p. 19).
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Este projeto nunca realizado assinala como funciona a construção de uma pais-
agem imaginada a partir dos imaginários que perpassavam a mente dos diversos 
atores envolvidos no processo: os governantes, os religiosos, a população belor-
izontina e, especialmente, Dom Cabral. Além disso, demonstra como um ícone 
monumental representaria, ideologicamente, o poder da Igreja Católica em Belo 
Horizonte, de modo que o templo já surge como monumento a partir dos valores 
de intencionalidade, o valor artístico de novidade e o valor de opção.

Após o Arcebispado de Dom Antônio dos Santos Cabral (1924-67), nem Dom João 
Resende Costa (1967-86), nem Dom Serafim Cardeal Fernandes de Araújo (1986-
2004) despertaram real interesse de reavivar os sonhos do primeiro arcebispo. 
Será com a chegada de Dom Walmor Oliveira de Azevedo (2004- ) que a ideia de 
edificar uma Catedral Cristo Rei voltará a permear o imaginário da cidade.

3.2 O PROJETO DE NIEMEYER
Dom Walmor, cujo arcebispado se inicia em 2004, recebeu, como grande apelo do 
clero e da comunidade católica de Belo Horizonte, a demanda de construir uma 
Catedral para Belo Horizonte. Diante desta questão, o arcebispo decidiu edificar 
um templo com a mesma alcunha do anterior, denominando-o Catedral Cristo 
Rei, e considerou a necessidade de que o local de implantação desta tivesse em 
consideração a nova realidade urbana da Belo Horizonte – e, consequentemente, 
da Arquidiocese – no século XXI. Não bastava considerar o epicentro da cidade 
de Belo Horizonte, como fora feito com a implantação do projeto de Holzmeister 
trabalhar com uma realidade que considerasse a Região Metropolitana como um 
todo, de modo que, a partir deste ponto, o templo permitisse uma irradiação para 
todos os cantos da Arquidiocese (Azevedo, 2015).

O local encontrado pelo arcebispo, desta forma, foi um terreno às margens da 
Linha Verde, rodovia estratégica dentro dos projetos de expansão da Região Met-
ropolitana no sentido de seu vetor norte. Ela consiste de um projeto lançado pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais em 2005, durante o governo de Aécio Neves. 

Considerado o maior conjunto de obras viárias realizado no estado nas últimas 
décadas no estado, o projeto previu o desenvolvimento de uma via de fluxo rápi-
do, com 35,4 km (trinta e cinco quilômetros e quatrocentos metros) de extensão, 
ligando o centro de Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves 
(Departamento, 2016). Ao longo das margens desta rodovia, encontram-se proje-
tos de magnitude como o próprio Aeroporto Internacional, a Cidade Administra-
tiva do Estado e o Shopping Estação, que se encontra no terreno bem à frente do 
da Catedral.

Para a realização do projeto, foram contratados os serviços do renomado arquite-
to brasileiro Oscar Niemeyer. Neste sentido, verifica-se já uma semelhança com o 
projeto da década de 1940, ao procurar utilizar o nome de um arquiteto reconhe-
cido internacionalmente para trazer valor ao edifício. Além disso, a busca de uma 
localização estratégica também faz referência ao processo de desenvolvimento do 
projeto de Holzmeister. 

O lançamento do projeto, que se deu em 2011, veio acompanhado de perspecti-
vas virtuais (Figuras 3 e 4), sendo que algumas destas apresentam fotoinserção, 
técnica computadorizada que consiste em uma montagem na qual o modelo tri-
dimensional é inserido dentro de uma fotografia, como uma “colagem”, a fim de 
se contextualizá-lo urbanística e paisagisticamente. Nestas imagens, verifica-se 
sempre o interesse de assinalar a localização estratégica da Catedral, marcando a 
presença da Avenida Cristiano Machado (parte da Linha Verde).



6926 6927

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Figura 3: Fotoinserção da Catedral Cristo Rei, Belo Horizonte.

Fonte: Arquidiocese de Belo Horizonte, 2015.

Em relação a este projeto, verifica-se, assim como o projeto de Holzmeister, como 
a edificação foi pensada já com a intenção de ser um monumento memorial para 
às gerações futuras, ou seja, ela possui imbuída em sua constituição o valor de in-
tencionalidade de memória. Além disso, ao ser edificada em uma área estratégica, 
em um contexto de grandes investimentos no vetor norte da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, verifica-se que os interesses da Arquidiocese alinharam-se 
bem com o contexto político, fundiário, imobiliário e metropolitano. De fato, va-
lores econômicos influenciam na constituição deste projeto.

Formalmente, com uma composição típica das obras de Niemeyer, o projeto con-
siste de um grande platô concretado, no nível da Linha Verde, sobre o qual es-
tão assentadas as principais volumetrias, todas realizadas em concreto armado: 
uma concha acústica aos fundos; uma torre sineira de seção retangular no canto 
esquerdo; e o volume principal, composto por uma concha convexa, formando 

uma cúpula de 60 m (sessenta metros) de diâmetro, sob a qual se desenvolve a 
nave principal do templo, com planta elipsoidal e altar central, e uma outra casca 
formada por segmentos parabólicos, os quais se elevam até uma altura de 100 m 
(cem metros), representando mãos postadas em posição de oração que se elevam 
para os céus (Arquidiocese, 2016). 

Figura 4: Captura de tela do vídeo “Conheça a Catedral Cristo Rei”. Vista externa.

Fonte: Arquidiocese de Belo Horizonte, 2016.

A grandiosidade do projeto e sua enorme escala diante das edificações ao seu 
redor, assinalam, mais uma vez, seu valor de intencionalidade como ícone ar-
quitetônico. Sua plasticidade e estética, por outro lado, deflagram o valor de novi-
dade, que buscar acorrer em favor do clamor das grandes massas que se encon-
trarão encantadas com o projeto, quando este estiver finalizado – visto que ainda 
encontra-se em obras. Por fim, o programa arquitetônico complexo – que engloba 
as Redes Catedral de Solidariedade, Cultura, Comunicação e Servidores, visando 
centralizar e integrar as quatros redes de serviço da Arquidiocese – demonstra o 
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interesse de que o edifício seja um monumento que ecoe o valor cultural, a partir 
de sua importância simbólica, movimentando grandes recursos fundamentados 
em uma reconstrução da identidade da Igreja Católica na região, quiçá no país. 
Também o projeto de Niemeyer, foi, assim, construído para ser um ícone monu-
mental, baseado nos imaginários suscitados pelo projeto não edificado de Holz-
meister, porém atualizado conforme as ideologias referentes ao contexto atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos dois projetos realizados para a Catedral Cristo Rei em Belo 
Horizonte, o de Holzmeister nos anos 1940 e o de Niemeyer nos anos 2010, veri-
fica-se como o primeiro projeto deixou marcas imaginárias na paisagem de Belo 
Horizonte, sendo que estas foram retomadas na atualidade pelo segundo. São es-
tes tipos de atravessamentos e entrelaçamentos históricos que o estudo da pais-
agem imaginada permite considerar e compreender. 

No caso dos projetos para as duas catedrais, verificou-se que estes foram pro-
jetados já para serem ícones e monumentos, para marcarem a memória e con-
formarem os imaginários de uma época e das gerações futuras. Como ícones, tais 
projetos representam propriedades daquilo a que se referem, ou seja, são produ-
tos destes imaginários e das ideologias vigentes.

Além disso, ambos os projetos são monumentos intencionados, possuem valor de 
intencionalidade, apresentam clara função rememorativa e, mais do que históri-
cos, são artísticos. São projetos que possuem objetivos muito diretos: voltam-se 
para agradar às grandes massas, para fazer acorrer a si as imensas multidões de 
fieis e turistas que se sentem atraídos pelos seus valores culturais e de novidade.

A paisagem imaginada construída por estes dois edifícios, deste modo, parece 
querer reforçar o poder religioso e inscrever, no inconsciente de tantos indivíduos 
– e, consequentemente, no inconsciente coletivo – a presença soberana da Igreja 
Católica, sua força e sua vitalidade. Como monumentos, ambos os projetos pare-

cem já surgir como se quisessem alçar a categoria de bens patrimoniais, antes 
mesmo que a eles pudessem ser imbuídos valores históricos, de antiguidade ou 
valores artísticos relativos. São projetos que, já em sua concepção, se alçam à cat-
egoria do patrimônio em um certo sentido.



6930 6931

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE. A Catedral Cristo Rei. Disponível em: <http://
www.catedralcristoreibh.com.br/catedral.php>. Acesso em 17 jul. 2015.

______. Conheça a Catedral Cristo Rei. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=GMjQY5QN_xU>. Acesso em: 15 jul. 2016.

AZEVEDO, Dom Walmor de Oliveira. Palestra. 10º Encontro Nacional de Arquitetu-
ra e Arte Sacra. Belo Horizonte, 20 ago. 2015.

BARRETO, Abílio. Belo Horizonte memória histórica e descritiva: história média. 
Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 
1996. v.2. 913 p.

CARSALADE, Flávio de Lemos. A pedra e o tempo: arquitetura como patrimônio 
cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. Disponível em: <http://www.nhu.ufms.br/Bio-
etica/ Textos/Livros/O%20QUE%20%C3%89%20IDEOLOGIA

%20-Marilena%20Chaui.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2015.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: UNE-
SP, 2006.

COMPANHIA ALCASAN CONSTRUTORA. Contrato de construção, que entre si 
fazem: de um lado, a Arquidiocese de Belo Horizonte [...]; de outro lado, a Com-
panhia Alcasan Construtora [...]. Contrato. Belo Horizonte, 4 set. 1947.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS. Linha Verde. Dis-
ponível em: <http://www.der.mg.gov.br/component/content/article/176>. Acesso 
em: 13 jul. 2016.

DIRETORIA DA COMISSÃO EFETIVA DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA NOVACATE-
DRAL DE BELO HORIZONTE. Livro de Atas 1. Arquivo do Memorial da Arquidiocese 
de Belo Horizonte, 1941-1949, 200 f.

ECO, Umberto. A estrutura ausente: introdução à pesquisa semiológica. São Pau-
lo: Perspectiva, 2013.

GOUTHIER, Juliana. Projeto ousado. Jornal Pampulha, Belo Horizonte, p. A8, 9 a 15 
dez. 2006. APCBH.

HAZAN, Vera Magiano. O papel dos ícones da contemporaneidade na revitalização 
dos grandes centros urbanos. Arquitextos, São Paulo, ano 04, n. 041.02, Vitruvius, 
out. 2003. Disponível em: < http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitex-
tos/04.041/645>. Acesso em: 20 abr. 2018.

LACERDA, Norma. Os valores das estruturas ambientais urbanas: considerações 
teóricas. In: ZANCHETI, Silvio et al. Gestão do patrimônio cultural integrado. Recife: 
Editora Universitária UFPE, 2002. p. 59-64.

NETTO, J. Teixeira Coelho. A construção do sentido na arquitetura. São Paulo: Per-
spectiva, 2009.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Invenção do Brasil. O nascimento da paisagem bra-
sileira sob o olhar do outro. Revista de História e Estudos Culturais, ano 1, v.1, 
2004, p. 1-34.

RIEGL, Alois. O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. 
São Paulo: Perspectiva, 2014.



6932 6933

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

SILVA, Armando. Imaginários: estranhamentos urbanos. São Paulo: SESC, 2014.

TUPINAMBÁS, Glória. 90 anos de um sonho. Estado de Minas, Belo Horizonte, p. 
26, 02 jul. 2011. APCBH.

WERNECK, Gustavo. Ideia que atravessou século. Estado de Minas, Belo Horizonte, 
p. 19, 25 jun. 2011. APCBH.



6934 6935

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

A PAISAGEM COMO 
CATEGORIA DE 
PRESERVAÇÃO 
SCHWERZ, João Paulo

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Departamento de Arquitetura e Urbanismo
R. Dep. Antônio Edu Vieira, 1351-1399 - Pantanal, Florianópolis - SC, 88036-020
jpschwerz@gmail.com

RESUMO
Contemporaneamente o conceito de patrimônio cresce em complexidade e amplia-se 
em sentido a partir de questionamentos sobre o “discurso” patrimonial tradicional, 
assim como de novas interpretações sobre identidade e representatividade. Mais 
além da questão nacional, o patrimônio toma frente na questão associado à 
produção do espaço em escala global a partir de outros componentes significativos 
como ambiente e turismo, participando como protagonista em renovações e 
requalificações urbanas, ou ainda como elemento de integração territorial com a 
criação de parques patrimoniais, itinerários históricos, ou, mais recentemente, de 
paisagens culturais ao redor de todo mundo (SABATÉ, 2008). Associados ao fenômeno 
de ampliação semântica contínua, os dois conceitos – paisagem e patrimônio – 
veem-se entrelaçados a partir da contradição de alcançarem contemporaneamente 
uma abrangência conceitual e espacial incomuns, que condicionam e difundem 
coetaneamente características e valores universalizantes colocando em cheque 
a questão identitária. Da mesma forma que tal entrelaçamento impele e permite 
novas abordagens como categoria de pensamento e de ação, carece que estas sejam 
criadas e desenvolvidas de forma integrada.

O presente artigo deriva de tese de doutoramento que utiliza o conceito de paisagem 
para discutir questões relacionadas às áreas da Arquitetura e Urbanismo e de 
Planejamento Urbano e Regional, focando essencialmente na questão patrimonial. 
Assume como pressuposto que a paisagem enquanto construção social evidencia 
valores não usualmente considerados pela prática profissional, mas que participam 
efetivamente na criação e/ou manutenção de identidades, por isso essenciais para o 
êxito de projetos e planos em diferentes escalas de atuação. A pesquisa sustenta que 
tais valores estão presentes nas paisagens comuns, cotidianas, evocadas aqui como 
paisagens ordinárias, em contraponto àquelas porções de território tradicionalmente 
destacadas como patrimônio por seu caráter excepcional. O texto a seguir centra-se 
em demonstrar as relações de proximidade entre patrimônio e paisagem, a partir do 
entendimento contemporâneo inerentemente social que demanda um preparo em 
escala cada vez mais ampla de planejamento e gestão.

Palavras-chave: patrimônio cultural, paisagem, preservação cultural
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A paisagem como categoria de preservação
Semanticamente a palavra “patrimônio” [1] está relacionada à transmissão de 
posses de família, tendo origem em estruturas jurídicas e econômicas, portanto. 
Contudo, a palavra assumirá também um conceito mais amplo, passando a estar 
associada a bens de interesse comum, o que acontece ao final do século XVIII 
conforme Choay (2001). Esta noção irá desenvolvendo-se durante todo o século 
XIX e afirmando-se no XX por meio de qualificações como “histórico”, “artístico” e 
“cultural”. Choay chega a fixar uma data para o surgimento do fenômeno e coloca 
o valor nacional como inspirador das medidas de preservação, referindo-se ao 
momento revolucionário francês no final do século XVIII. 

O uso clássico do conceito de patrimônio é perceptível em todas as sociedades 
modernas, tendo forte relação com a formação e consolidação dos Estados Na-
cionais a partir da ideia de um patrimônio comum. Legitimada pelos discursos que 
participam desta criação, sua utilização irá determinar o conjunto de bens[2] rep-
resentativos de determinado grupo social, e que por sua vez servirá a diferentes 
propósitos (GONÇALVES, 2003).

Contemporaneamente o conceito de patrimônio cresce em complexidade e am-
plia-se em sentido a partir de questionamentos sobre o “discurso” patrimonial 
tradicional, assim como de novas interpretações sobre identidade e representa-
tividade.

[1] patrimônio | s.m.1. Herança paterna.2. Bens de família.
Bens necessários para tomar ordens eclesiásticas. “patrimônio”, in Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa [em linha], 2008- 2013, http://www.priberam.pt/dlpo/
patrim%C3%B4nio [consultado em 14-07-2015].
[2]  Segundo a Carta de Burra (1980) do ICOMOS - Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios: O termo bem designa um local, uma zona, um edifício ou outra 
obra construída, ou um conjunto de edificações ou outras obras que possuam uma 
significação cultural, compreendidos, em cada caso, o conteúdo e o entorno a que 
pertence.

Mais além da questão nacional, o patrimônio toma frente na questão associado à 
produção do espaço em escala global a partir de outros componentes significati-
vos como ambiente e turismo, participando como protagonista em renovações e 
requalificações urbanas, ou ainda como elemento de integração territorial com a 
criação de parques patrimoniais, itinerários históricos, ou, mais recentemente, de 
paisagens culturais ao redor de todo mundo (SABATÉ, 2008). Introduzindo “Paisaje 
y Patrimonio” Maderuelo vê a relação evolutiva que associa estes dois conceitos e 
apresenta um panorama que sintetiza a necessidade e as dificuldades inerentes à 
sua abordagem conjunta:

As discussões que desde o século XIX têm animado as diferentes 
correntes de pensamento desenvolvidas em torno aos conceitos de 
patrimônio, conservação, restauração e reabilitação serão de utilidade 
também para ‘pensar a paisagem’, mas é necessário entender as 
diferenças que separam uma obra de arte, determinada por seu estado 
de finitude, e uma paisagem determinada por suas qualidades de 
evolução e transformação. (MADERUELO, 2010, p.8, grifos originais).

Associados ao fenômeno de ampliação semântica contínua, os conceitos de pais-
agem e patrimônio veem-se entrelaçados a partir da contradição de alcançarem 
contemporaneamente uma abrangência conceitual e espacial incomuns, que 
condicionam e difundem coetaneamente características e valores universalizantes 
colocando em cheque a questão identitária. Da mesma forma que tal entrelaça-
mento impele e permite novas abordagens como categoria de pensamento e de 
ação, carece que estas sejam criadas e desenvolvidas de forma integrada.

Do monumento à paisagem: breve percurso do conceito 
de patrimônio
Choay (2001) apresenta uma análise das teorias que balizam a criação e o desen-
volvimento da disciplina de restauração desde o século XIX, quando a prática de 
intervenção em edifícios históricos funda a disciplina. Rivera Blanco (2010), por 
sua vez, recorre o percurso apresentado por Choay examinando as relações teóri-
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cas que irão associar o conceito de patrimônio ao de paisagem. Estas se estabele-
cem de forma gradual, basicamente a partir do desenvolvimento dos métodos de 
intervenção com a percepção da importância do “entorno”, que garantiria a leitura 
e apreciação eficaz da edificação em questão, garantindo sua autenticidade e orig-
inalidade, conceitos basais da área.

Contrariamente ao pensamento e à prática de Viollet-le-Duc, um dos fundadores 
da restauração no século XIX, o monumento será tratado cada vez menos isolado 
em função da valorização de sua ambiência. John Ruskin, contemporâneo de Le 
Duc, sustentava que todos os momentos históricos do monumento são impor-
tantes, adicionando valor a intervenções de diferentes épocas agregadas direta ou 
assessoriamente àqueles, o que incidiu sobre a forma de percepção também do 
entorno. Ao final do século XIX, com Camillo Boito, o conceito de patrimônio passa 
a incorporar edifícios da Idade Moderna[3] imprimindo novas perspectivas sobre o 
monumento e sua ambiência. Entretanto, somente no século seguinte, será esta-
belecida decisivamente esta relação.

No início do século XX Gustavo Giovannoni estabelece o debate sobre centros 
históricos, inaugurando um olhar sobre as “arquiteturas menores”, mais adiante 
designadas como vernáculas. Já naquele momento se defendia a necessidade 
de expandir a visão sobre os monumentos, abarcando as relações espaciais e 
volumétricas, simbólicas e formais que integram os grandes monumentos, ex-
pressos nos planos reguladores em que trabalhou[4]. Em 1931 esta postura será 
oficialmente assumida na Carta de Atenas, documento de recomendações pro-
duzido pelos mais destacados restauradores da época, que funda o que se cos-
tuma chamar de “restauração científica” estabelecendo um marco regulador de 
alcance internacional. O desenvolvimento gradual de uma consciência a respeito 

[3]  Boito refere-se à edificações renascentistas, então tomadas como modelo nacional 
na Itália em complementação aos vestígios e obras consideradas como bens de 
interesse, normalmente dos períodos greco-romano e medieval.
[4]  Conformam exemplos o “plano regulador” do Bairro do Renascimento em Roma, e 
da cidade de Bari.

do papel das arquiteturas vernáculas ou populares será efetivamente consolida-
do na Europa do pós-guerra, a partir de casos práticos de revalorizações de nu-
merosos núcleos, deslocando parcialmente a perspectiva clássica de patrimônio. 
Entre outros documentos de relevância internacional elaborados neste contexto 
se destaca a Carta de Veneza, de 1964, ratificando as noções de centro histórico e 
ambiência urbana. 

Ainda na década de 1960 o desenvolvimento da teoria da arquitetura e do urban-
ismo alcança aportes importantes relacionados ao entendimento de patrimônio. 
Aldo Rossi lança “Arquitetura da Cidade” (1966) provocando uma renovação da 
importância da arquitetura histórica como inspiração para a modernidade clás-
sica. Outra iniciativa de contexto europeu decisiva para o conceito de patrimônio 
foi o Plano de Bolonha, que assentou novas bases operativas de “intervenção” e 
“reabilitação”, atribuindo à arquitetura do passado e aos núcleos antigos uma im-
portante participação na produção de uma arquitetura contemporânea. 

Tal ampliação do conceito e dos significados do patrimônio serão sentidos em 
muitas frentes ainda nos anos 1960. A partir da França o reconhecimento da ar-
quitetura do ferro e vidro, ao mesmo tempo em que são incorporadas também 
obras racionalistas modernas como também arquitetura singela. Paralelamente, 
corroborando com esta posição aparece uma importante produção teórica, so-
bretudo norte-americana, mais preocupada com a paisagem desde uma perspec-
tiva morfológica. Em uma frente, estes debates estão associados à construção das 
cidades (ainda que em contexto diverso do europeu), com autores como Kevin 
Lynch e Gordon Cullen; em outra, relacionados às grandes transformações terri-
toriais que imprimem novas formas de viver e de ver os lugares, onde sobressai 
John Brinckerhoff Jackson, entre outros.

Foi uma mudança substancial que aproximava a necessidade 
de considerar patrimônio e, por consequência, salvaguardar as 
manifestações imóveis mais recentes, dos séculos XIX e XX, que, em 
alguns casos [...] revolucionavam todos os significados legislativos e 
de propriedade intelectual: menos de cem anos de antiguidade, autor 
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ainda vivo, materiais e formas modernas, espaços sem consideração 
valorativa... (RIVERA BLANCO, 2010, p.21).

Há de se ressaltar as outras frentes que influenciam a ampliação semântica e de-
terminam novos valores, sobretudo aquelas que irão configurar a partir da década 
de 1960 um renovado interesse à paisagem desde um ponto de vista patrimonial. 
Por um lado, o fenômeno do turismo, surgido no século XVIII com a intenção de 
“ver paisagens” (MARTINEZ-NOVILLO, 1999, p.13) e relacionado fortemente com 
os viajantes escritores do XIX, dentre os quais Rivera Blanco lista os restauradores 
Le Duc e Ruskin (além de Goethe), associado definitivamente e cada vez mais com 
“paisagens pitorescas dignas de ser recolhidas pelas artes” (RIVERA BLANCO, 2010, 
p.14). Por outro, a questão ambiental que se impõe gradativamente desde dif-
erentes frentes e acaba englobada nos discursos e práticas patrimoniais, assim 
como se sobressai em relação ao entendimento e tratamento da paisagem desde 
uma perspectiva patrimonial, por vezes de forma equivocada, como bem ilustra 
Maderuelo:

A dinâmica do meio ambiente se trama como um enredo complexo 
de interações entre as situações bioclimáticas e a capacidade da 
humanidade para aproveitar os recursos. Até uns cinquenta anos 
essa capacidade de exploração era limitada e não parecia provocar 
desequilíbrios preocupantes, mas o desenvolvimentismo dos anos 
sessenta do século passado começou a mostrar de que maneira se 
podia chegar a situações irreversíveis. A consequência foi um interesse 
pela ‘conservação’ da paisagem, similar ao que havia surgido meio 
século antes pelo ‘patrimônio’ histórico e artístico. [...] Mas essa 
apressada consciência de deterioração nos fez cair em uma dupla 
cadeia de ‘mal-entendidos’. Primeira, que qualquer atuação antrópica 
traz como consequência degradação, e segunda, que a paisagem deve 
ser conservada como um bem patrimonial. (MADERUELO, 2010, p.7).

Tal conjuntura promove o surgimento de entidades internacionais de excelência 
na área como a UNESCO, o Conselho da Europa e o Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios (ICOMOS) que se comprometem em relação aos movimen-

tos arquitetônicos e patrimoniais que promovem a nova concepção de patrimônio 
que transcende o objeto específico, abrangendo sistemas territoriais com estatuto 
próprio. No início da década de 1970 a UNESCO toma a frente do debate com a 
Convenção do Patrimônio Mundial, onde se protegem os sítios históricos e tam-
bém paisagens – aquelas então consideradas mais excepcionais no mundo – as-
sumindo uma relação complementar entre bens de interesse artístico e histórico 
com bens naturais. O processo de assimilação territorial como categoria patrimo-
nial irá se complementando por uma série de convenções internacionais como a 
de Berna em 1979, ou em âmbito europeu como a de Granada em 1985, de onde 
se estabelecem três tipos de patrimônio, monumento, conjunto e sítio, assim con-
siderado a partir de uma delimitação concreta (RIVERA BLANCO, 2010, p.21-22).

Ao final dos anos 1980 a própria UNESCO encabeça a Declaração do Patrimônio 
Imaterial, reconhecendo e estabelecendo formalmente a proteção da cultura 
tradicional e popular e enriquecendo sobremaneira a noção do que se entende 
oficialmente por patrimônio.

Na década seguinte toma forma a figura da “paisagem cultural”, absorvida e difun-
dida pela mesma UNESCO, explicada pela força da relação entre elemento natural 
e fenômenos artísticos, religiosos ou culturais mais que por vestígios materiais. O 
entendimento e a utilização do termo geram ambiguidade, suscitando o aprofun-
damento do debate e seguidas revisões conceituais e operativas. A Carta de Nara 
em 1994, por exemplo, serve de reposicionamento em relação ao eurocentrismo 
que havia guiado a consideração de patrimônio nos últimos dois séculos (RIVERA 
BLANCO, 2010, p.24). Além de introduzir novas figuras complementares como os 
“itinerários culturais”, a Convenção focou a homologação de diferentes paisagens 
ao redor dos cinco continentes, buscando uma equidade manifesta. No ano 2000, 
após um trabalho continuado de revisão, a Carta de Cracóvia estabelecerá pontos 
de convergência conceitual e operativa das paisagens como patrimônio, tratando 
da interação entre homem, natureza, ambiente físico e história, focando na regu-
lamentação adequada de compatibilização territorial e valores essenciais.
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No mesmo ano a Convenção Europeia de Paisagem apresenta como resultado a 
constituição de uma normativa articulada em quatro capítulos onde se desenvolve 
a definição e aspectos gerais das paisagens (objetivos da convenção, âmbito de 
aplicação e definições), políticos e legais, cooperação internacional entre os países 
signatários e aspectos formais. Esta reunião dada em Florença se mostrará outro 
passo determinante, servindo de parâmetro para iniciativas em curso no resto do 
mundo em relação à preservação e gestão de paisagens.

O processo de revisão e adequação de valores patrimoniais segue em curso, como 
atesta a retificação do Convênio supracitado, em 2008. Ainda que as organizações 
à frente do processo sejam constituídas normalmente a partir de referências e ini-
ciativas europeias e norte-americanas, muitos países, inclusive orientais, acabam 
instituindo matizes próprios sobre o quê e como considerar patrimônio.

Patrimônio como paisagem e paisagem como 
planejamento
Efetivamente nos últimos vinte e cinco anos a paisagem vem sendo utilizada como 
meio de entendimento do território e base para planos de ordenação. Neste con-
texto, alguns documentos internacionais vão paulatinamente estabelecendo um 
marco legal e administrativo que distinguem importância à paisagem em um con-
texto territorial. Entre eles sobressaem a Carta da Paisagem Mediterrânea redigida 
em Sevilha em 1993 por uma iniciativa conjunta entre Espanha, França e Itália 
e a Recomendação R(95)9 sobre a conservação integrada das áreas de paisagens 
culturais como integrantes das políticas paisagísticas, proposta pelo Conselho da 
Europa em 1995. O tratamento territorial paisagístico começa a ser considerado 
em escala internacional desde um ponto de vista jurídico e político em 1999 com 
a Estratégia Territorial Europeia (ETE), que assumia a necessidade de tratar e gerir 
paisagens de interesse excepcional (GÓMEZ MENDOZA, 2008, p.32).

O passo definitivo, com uma visão mais abrangente sobre o tema é alcançado 
pelo Convênio Europeu da Paisagem (CEP) cujo texto final foi apresentado em Flo-

rença em 2000 (sua formulação iniciou em 1994) e teve por objetivo incorporar 
a dimensão paisagística nas políticas públicas dos países signatários mediante o 
desenvolvimento de instrumentos de ordenação, gestão e fomento dos valores 
paisagísticos em escala territorial.

É o CEP [...] que assume plenamente o sentido territorial da questão 
paisagística, ou seja, a ideia inovadora desde o ponto de vista jurídico 
e político, de que todo território é paisagem, de que cada território se 
manifesta na especificidade de sua paisagem, qualquer que seja sua 
qualidade e o apreço que mereça. O CEP não define o que é bonito ou 
feio e não associa a paisagem à experiências estéticas necessariamente 
positivas, o que supõe uma mudança de rumo fundamental para as 
políticas e programas. (GÓMEZ MENDOZA, 2008, p.32).

De maneira geral todos estes documentos mesclam preocupações institucionais 
de preservação dos chamados patrimônio “cultural” e “natural” em uma escala ter-
ritorial. Martins (2008) analisa as diferenças conceituais no entendimento de pais-
agem nos textos citados acima, e anota os enfoques comuns que balizam o termo 
e seu tratamento. Aponta, assim, a interação entre homem e natureza, ou seja, a 
paisagem é expressão formal da relação sensível dos indivíduos e das sociedades 
em um tempo e um espaço topograficamente definido; além disso, em relação à 
percepção do espaço, estabelece-se que a paisagem é definida e caracterizada da 
maneira pela qual determinado território apropriado pelo homem é percebido 
por um indivíduo ou por uma comunidade; outro ponto que se mostra comum é 
quanto à atribuição de valor, de onde se admite que a paisagem deva ser consid-
erada portadora de significado cultural, pois por ela são definidas sensibilidades, 
práticas, crenças e tradições e à  ela são atribuídos valores de ordem afetiva, de 
identidade, estética, simbólica, espiritual ou econômica.

Joaquín Sabaté (2008), professor de urbanismo na Escola Técnica Superior de Ar-
quitetura de Barcelona e fundador do Laboratório Internacional de Paisagens Cul-
turais, ilustra como a estreita ligação entre patrimônio e paisagem culminou mod-
ernamente com o que se convencionou chamar de paisagem cultural. Conforme 
o autor o conceito foi herdado da geografia, essencialmente dos estudos de Carl 
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Sauer[5] e de John Brinckerhoff Jackson, a quem o autor se esforça em referenciar, 
assim como a outros estudiosos do século XX que contribuíram no desenvolvi-
mento do tema. Rivera Blanco também remete à Sauer e à Jackson para explicar a 
origem e o entendimento atual que o conceito carrega:

Em seu significado contemporâneo e a nível internacional [...] a 
‘paisagem cultural’ começa a ser definida no começo do século XX. De 
fato, no ano de 1925 o geógrafo Carl O. Sauer defendia que a “paisagem 
cultural é a transformação de uma paisagem natural por um grupo 
cultural. Cultura é o agente, a área natural é o meio, e a paisagem 
cultural o resultado”. O conceito foi maturado durante as décadas 
seguintes e nos anos 60 John B. Jackson e Pierce Lewis sustentam que 
todas as paisagens são inerentemente culturais, ou seja, que dizer 
paisagem cultural é um pleonasmo, e somente ‘paisagem’ é suficiente 
para entender tudo (e isto inclui as rurais desde as granjas, pontes ou 
caminhos tradicionais até centros comerciais ou autoestradas, e cada 
momento histórico vai criando novas paisagens). Ainda assim [...] às 
vezes se entende o cultural radicado na existência de determinados 
valores culturais ou estéticos de um acontecimento ou atividade 
histórica, pessoa ou grupo que se apresenta associado à paisagem. Sem 
embargo, parece mais atrativo considerar que as ideias de paisagens 
culturais não devem ser aplicadas tanto a um especial tipo de paisagem 
– já que todas são – mas a uma especial maneira de ver as paisagens 
que enfatiza a interação entre homem e a natureza ao longo do tempo. 
(RIVERA BLANCO, 2010, p.16-17, grifos originais).

[5]  As investigações de Sauer sobre Paisagens Culturais se estendem em textos e congressos, 

como o que organiza em 1955, denominado “Man’s role in changing the face of the Earth”. Em 

seus estudos analisa as transformações territoriais pelo homem, os efeitos de sua ação sobre 

a água, terra, comunidades bióticas, consumo de matéria prima, etc. Outra obra relevante de 

Sauer será publicada em 1956 nos Anais da Associação de Geógrafos Americanos “Education of 

a Geographer”, onde defende a necessidade de observar e refletir sobre o significado de cada 

paisagem. Nota de Sabaté ao referir-se sobre o mesmo assunto em outra publicação: De la 

Preservación del Patrimonio a la Ordenación del Paisaje. Revista Ambiente Digital, nº 98.

O fato é que o legado de Sauer e Jackson influenciará a Organização das Nações 
Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO) no final do século XX, quan-
do o conceito Paisagem Cultural passa a ser incorporado. A mesma Convenção 
de 1992 que assumiu o conceito também definiu diferentes classificações para 
a categoria, configurando o parâmetro para trabalhos que pretendam abranger 
essa dimensão patrimonial: paisagens claramente definidas, aquelas desenhadas e 
criadas intencionalmente, como jardins e parques construídos por razões estéti-
cas; paisagem evoluída organicamente, aquela que resulta de um imperativo inicial 
social, econômico, administrativo e/ou religioso e que desenvolveu sua forma at-
ual através da associação com o seu meio natural e em resposta ao mesmo; e 
paisagem cultural associativa, aquelas que têm seu valor dado em função das as-
sociações que são feitas à elas, mesmo que não haja manifestações materiais de 
intervenção humana (FOWLER, 2003, p.19).

Sabaté chama atenção para o fato de que o conceito nasce com uma “perspectiva 
muito mais administrativa, preservadora e política do que acadêmica ou orientada 
ao projeto” (SABATÉ, 2008, p.252). Neste mesmo contexto Sabaté examina que, 
mesmo para as principais instituições que o adotam, o termo acompanha algu-
mas ressalvas:

E, ainda que goze de reconhecimento oficial, ainda hoje a expressão 
‘paisagem cultural’ constitui um termo pouco comum para um conceito 
relativamente opaco. Sirvam como exemplo as definições relativamente 
complexas de paisagem que propõe a UNESCO[6], ao aprovar em 1992 

[6]  A UNESCO distingue três categorías de Paisagens Culturais: “Clearly Defined 
Landscape”: Paisagem criada pelo homem (Jardins, parques), comumente associado a 
edifícios religiosos e monumentos; “Organically Evolved Landscape”: Paisagem surgida 
por motivos sociais, econômicos, administrativos ou religiosos, que evolui em sua 
forma e componentes; “Associative Cultural Landscape”: Paisagem que mostra uma 
forte vinculação cultural, religiosa ou artística com elementos naturais, mais que uma 
clara evidência física, geralmente insignificante, ou mesmo ausente. Em base a estas 
definições foram nominadas uma trintena de paisagens culturais em todo o mundo. De 
la Preservación del Patrimonio a la Ordenación del Paisaje. Revista Ambiente Digital, nº 
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um instrumento de reconhecimento e proteção de valor universal. 
Tampouco resultam mais esclarecedoras as categorias estabelecidas 
pelo National Park Service[7], a entidade que mais paisagens culturais 
promoveu ou amparou. (SABATÉ, 2008, p. 252-253, grifo original do 
autor).

De todos os modos, é notável que o conceito seja forjado a partir de uma preocu-
pação eminentemente patrimonial, evidenciando já na década de 1970 a neces-
sidade e esforços de preservação do patrimônio “natural e cultural” e do relati-
vamente recente patrimônio industrial em vários países, sobretudo europeus, 
resultando uma série de novos termos e conceitos que pretendem uma aborda-
gem em escala mais ampla dos temas naturais e culturais presentes nos territóri-
os.

Nesta conjuntura nascem os “parques patrimoniais”, onde se consolida uma práti-
ca que se tornará bastante utilizada e espalhada geograficamente, bem anotado 
por Sabaté na citação seguinte. Além disto, o autor também destaca o desenvolvi-

98.
[7]  O National Park Service define assim os quatro tipos de paisagens culturais que 
gestiona: “Historic Site”: Paisagem significativa por sua relação com um acontecimento 
histórico, uma atividade ou um personagem (campos de batalha, propriedades e casas 
presidenciais); “Historic Designed Landscape”: Paisagem projetada por um paisagista, 
mestre jardineiro, arquiteto ou um horticultor, de acordo com certos princípios de 
desenho, ou por um jardineiro aficionado trabalhando segundo um estilo ou tradição 
reconhecidos; Dita paisagem pode ser associada com uma pessoa, uma tendência 
ou um acontecimento significativo na arquitetura da paisagem, ou ilustrar um 
desenvolvimento importante na teoria e prática da arquitetura da paisagem (parques 
e campus); “Historic Vernacular Landscape”: Paisagem que evoluiu com o curso da 
sociedade cujas atividades e ocupação lhe deram forma (fazendas históricas, aldeias 
rurais, complexos industriais, paisagens agrícolas); “Ethnographic Landscape”: Paisagem 
que contém diversos elementos naturais e culturais, que a gente, essencialmente 
seus habitantes, reconhece como recursos patrimoniais (sítios sagrados, estruturas 
geológicas). Preservation Briefs, nº36, Disponível em: http://www.nps.gov/index.htm e http://
www.nps.gov/tps/how-to-preserve/briefs/36-cultural-landscapes.htm, consultado em 21.12.2012.

mento acadêmico que o tema incita através de um grande número de novos pro-
gramas de especialização e pós-graduação, enfatizando também seus aspectos 
teóricos e de difusão.

Surgem assim os denominados parques patrimoniais como estratégia 
de desenvolvimento territorial. [...] e o fazem seguindo um processo 
bastante comum, que compreende o inventário de recursos, sua 
hierarquização, e interpretação em função de uma determinada história 
e a construção de uma estrutura suporte que, mediante itinerários, 
vincule os recursos entre si e com centros de interpretação, museus e 
serviços diversos. (SABATÉ, 2008, p.254-255).

O mesmo autor destaca que as paisagens culturais e os parques patrimoniais 
vêm assumindo um papel crescente em termos de desenvolvimento local, con-
trariando a lógica dominante dos planos de ordenação do século XX; os princípios 
fundamentados no desenvolvimento industrial, no zoneamento e em grandes in-
fraestruturas estão sendo repensados e algumas propostas de ordenação territo-
rial “começam a atender [...] natureza e cultura como parte de um conceito único, 
patrimônio”, onde as paisagens culturais podem servir para alcançar “entornos 
mais diversos e carregados de identidade” (SABATÉ, 2004, p.49).

Sabaté sustenta a manutenção do conceito e das práticas associadas ao planeja-
mento e gestão de territórios sob certas condições; defende as paisagens culturais 
e os parques patrimoniais como uma reação à banalização que atinge paisagens 
diferenciadas, pela uniformidade formal e segregação do espaço decorrente dos 
processos de globalização, e adverte que “a fronteira entre um parque patrimo-
nial e um parque temático é muito tênue e pode se borrar facilmente”, comple-
mentando que na “sociedade pós-industrial muitas estratégias comerciais estão 
baseadas na nostalgia e em uma intencional recuperação do passado onde a ci-
dade da ilusão substitui a velha e dura cidade fabril” (SABATÉ, 2008, p. 257).

Mesmo com as ressalvas, a posição do autor é bastante positiva. Sua extensa at-
uação como um dos principais difusores e pesadores das práticas associadas às 
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paisagens culturais em diferentes países, com atuações como consultor inclusive 
no Brasil, conforma uma importante base para reflexão. Neste contexto, Sabaté 
(2008, p.262) deixa em segundo plano o reconhecimento a partir de títulos oficiais, 
aspiração política de muitos territórios, sobretudo a designação da UNESCO como 
“Patrimônio da Humanidade”. Ressalta que a maioria dos exemplos bem sucedidos 
consegue ativar a autoestima local e incrementar consideravelmente o número 
de visitas somente com reconhecimento oficial local, frisando que os principais 
agentes interessados em valorizar seu patrimônio devem ser os residentes locais, 
sendo assim o principal recurso e a verdadeira razão para impulsionar uma inicia-
tiva deste tipo.

Sabaté defende uma abordagem territorial da paisagem como substrato de vestí-
gios históricos que merecem ser revelados e valorizados, e que têm relação fun-
damental não só com processos econômicos, mas principalmente na qualidade e 
autoestima local. Em relação à gestão e instrumentos necessários para promoção 
de territórios dentro da lógica analisada, ao contrário do que se pode supor ini-
cialmente, o autor explica que a “análise das iniciativas mais relevantes e exitosas 
de parques patrimoniais nos demonstra que muitas delas antecedem às leis e 
marcos administrativos específicos” (SABATÉ, 2008, p.262).

Baseado na sua experiência prática em contexto europeu, Mata Olmo sustenta 
que o avanço em termos de integração das disciplinas vai acontecer no contexto 
prático, a partir de iniciativas que focam a paisagem como meio de ordenação 
territorial. Neste contexto, destaca o papel da gestão territorial da paisagem para 
o aprimoramento da teoria:

Sobre este assunto – o de uma teoria que sustente a ação – se vem 
falando insistentemente nos últimos anos, desde o momento no qual 
os estudos de paisagem saem do âmbito estritamente acadêmico e se 
implicam nas tarefas de projetar o território com critérios e objetivos 
paisagísticos. [...] a experiência recente em nosso entorno mais próximo 
e no europeu, manifesta que os esforços pela convergência de enfoques 
e pela formulação de métodos úteis para a gestão das paisagens (para a 
construção de tão reclamado projeto de conhecimento transdisciplinar) 

procedem mais dos estudos e documentos orientados à ordenação 
da paisagem em sentido amplo que dos âmbitos propriamente 
disciplinares. Em outras palavras [...] são os requerimentos da 
gestão territorial da paisagem os que na prática estão favorecendo 
a aproximação de enfoques e métodos, na linha interdisciplinar 
que a paisagem precisa, e a integração explicativa e propositiva das 
dimensões ecológica, socioeconômica, histórico-cultural e estética que 
toda paisagem alberga. (MATA OLMO, 2006, p.20, grifo nosso).

A reboque do debate internacional, apoiada em um renovado interesse de um 
número crescente de disciplinas, sobretudo aquelas responsáveis direta e indire-
tamente pela transformação propriamente do espaço (arquitetura, planejamento 
e turismo), o país absorve também a concepção de paisagem como patrimônio. 
Inicialmente de forma restrita aos meios acadêmicos, mas em seguida esboçando 
iniciativas institucionais a respeito, especialmente aqueles voltados à preservação 
do patrimônio.

Até há pouco, no Brasil, a paisagem era tratada de forma assessória pelos órgãos 
de preservação, em geral sem uma definição clara e muitas vezes vinculada como 
entorno ou pano de fundo de bens protegidos. A partir de 2006, no entanto, o 
IPHAN soma-se à discussão e engloba a paisagem em sua estratégia de ação em 
iniciativas como o Projeto Cariri, no Ceará, onde a noção de paisagem foi utilizada 
para a delimitação da área de estudo, e como elo de integração para os bens pro-
tegidos nos Roteiros Nacionais de Imigração, em Santa Catarina.

A cumulativa assimilação de valores a serem preservados vai constituindo-se tam-
bém em termos conceituais, o que implica uma noção não acabada de patrimônio, 
distante daquela idealizada e ainda notada em meios especializados em diferentes 
graus. Da mesma forma, a integração de conceitos complementares, como o de 
paisagem, por exemplo, passam a exigir um desdobramento em nível operativo, 
resultando um incremento técnico, jurídico e administrativo como demonstra o 
percurso histórico que acompanha o tema.
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Castriota (2011) considera as transformações conceituais e práticas ocorridas em 
contexto internacional para analisar dificuldades de abordagem que afetam dire-
tamente a conservação do patrimônio no Brasil. Para ele há uma tensão que se 
revela a partir de três fatores que são acelerados e se manifestam de forma con-
tundente nos dias de hoje ainda que sua origem seja anterior: um deslocamento 
cronológico e hierárquico no campo dos valores; a ampliação do próprio conceito 
que abrange o imaterial, e finalmente o aparecimento de novos atores que in-
fluenciam decisivamente as questões de gestão deste patrimônio, cada vez mais 
complexa e abrangente. 

Especificamente em relação ao tratamento patrimonial da paisagem, pode-se situ-
ar a experiência brasileira em uma fase de ajustamento. Com as incertezas típicas 
de todo começo, assim como de diferenças contextuais determinantes em relação 
a países com tradição no tema. Ainda que com certa defasagem temporal, nota-se 
esforço institucional em contemplar a paisagem e acompanhar mais de perto os 
avanços na área que indicam uma abordagem espacial e administrativa ampla.

Considerações finais
Mais além das especificidades das disciplinas diretamente envolvidas, desponta o 
entendimento de que, sendo a paisagem uma construção cultural, está decisiva-
mente relacionada às sociedades que as produzem, de onde se origina a atenção 
contemporânea sobre a construção social da paisagem para a compreensão, a 
gestão, assim como para o desenvolvimento de formas mais democráticas de gov-
erno do território. 

A questão paisagística é uma realidade em muitos países através de formas alter-
nativas de gestão territorial, incidindo sobre aspectos técnicos e também adminis-
trativos, sendo mediada a partir de uma abertura pública para formulação de pro-
jetos territoriais. Tarroja (2006) sustenta que a paisagem é um conceito acessível e 
compreensível para a população em geral, e que por possuir um forte componen-

te identitário coletivo e de sensibilização com as transformações espaciais, é capaz 
de fomentar a participação cidadã e uma cultura pelo território.

O entendimento de que a paisagem é uma construção social está associado a 
duas importantes questões: A primeira delas é de que trabalhar com o conceito 
de paisagem implica admitir sua uma dimensão temporal, o que significa que se 
entende em transformação contínua a partir de suas diferentes dinâmicas. Sejam 
elas inerentes aos processos, períodos e ciclos naturais todos, tanto de criação 
quanto de destruição próprios do mundo natural, e ainda aqueles sujeitos às mu-
danças culturais que incidem sobre o espaço. Podem apresentar-se em diferentes 
escalas de transformação e amplitudes temporais, mas é justamente esta quali-
dade a justificativa e a maior virtude de trabalhar com o conceito. 

A outra conclusão fundamental é de que toda paisagem é cultural, ou seja, con-
struída, tanto naquilo que se refere às suas formas quanto às suas valorações e 
percepções. A paisagem não tem valor por si só, os valores são atribuídos pelas 
pessoas.

De fato, percebe-se a convergência entre o estatuto que os dois conceitos atingem 
na modernidade (originado em um sentimento de nostalgia ou de perda), assim 
como em seus desenvolvimentos teóricos e até mesmo aplicados. Este processo 
chega ao ponto de, na atualidade, restringir a paisagem como um tipo particular 
de patrimônio configurado comumente sob a denominação de “paisagem cultur-
al” (MATA OLMO, 2010). 

A analogia entre o conceito e o tratamento tradicional de patrimônio e aquilo que 
se reserva à paisagem, portanto, pode ser considerada equivocada em função 
da dimensão temporal e das dinâmicas intrínsecas à paisagem. Se a paisagem é 
considerada um bem patrimonial, fica subordinada à procedimentos típicos de 
preservação que implicam necessariamente a ideia de deter ou retomar um esta-
do existente. Entretanto, a paisagem, como visto, tem implícita a ideia dinâmica de 
transformação contínua como seu mais instigante atributo (MADERUELO, 2010).
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Daqui se extrai outra importante reflexão a respeito do tema: Preservar uma pais-
agem, ainda que em casos especiais, é uma abordagem em cheque. Isso signifi-
ca que, mais que deter alterações ou restaurar características – principalmente 
aquelas físicas ou materiais – ainda que seja possível operativamente, uma das 
maiores virtudes em assumir o conceito de paisagem reside no fato de entendê-la 
em uma escala espacial e administrativa ajustadas. Este entendimento possibilita 
um controle mais amplo (planejamento) sobre transformações que acontecerão, 
prevendo e orientando – agora sim – a preservação ou modificação de determi-
nadas características e valores (espaciais, produtivos, simbólicos) próprios do ter-
ritório em questão, ao invés de isolar partes dele às quais se confere princípios de 
excepcionalidade (estética, usualmente).

Remetendo mais uma vez ao desenvolvimento histórico do conceito de paisagem 
nota-se, em relação a este ponto, uma contradição significativa na utilização con-
temporânea do termo composto “paisagem cultural” e seus desdobramentos 
mais evidentes. Os estudos que cunharam o termo na década de 1970 consider-
avam todas as paisagens como simbólicas e portadoras de expressões culturais, 
dedicando esforços em atender especialmente aquelas paisagens vivenciadas 
cotidianamente pelas pessoas. Esta avaliação da importância social na construção 
das paisagens, por sua vez, figura como principal ferramenta de entendimento 
territorial.

Este ponto cerra o ciclo central de relações discutidas aqui, pois é a partir do en-
tendimento da paisagem enquanto construção histórica e social que se lhe atribui 
seu estatuto patrimonial. Desta forma, assumindo os valores cotidianos atribuídos 
por aqueles que vivenciam a paisagem mais permanentemente, é possível repen-
sar também o conceito e o papel que o patrimônio cultural assume – ou pode vir 
a assumir – em nossa sociedade.

A noção de patrimônio, assim como a de paisagem, implica processo, e como pro-
cesso deve ser orientado ao futuro. Assume-se, deste modo, que paisagem não se 
preserva, se planeja.

O resultado deste encadeamento teórico pode ser evidenciado por meio das 
iniciativas práticas que buscam abarcar a complementaridade destes conceitos, 
instigando também um posicionamento mais democrático em relação à funda-
mentação profissional e institucional relacionadas. Assim, é cada vez mais visível 
uma mudança de posição em relação às práticas integrando os conceitos de pais-
agem e patrimônio e paisagem e gestão territorial, dando cada vez mais ênfase 
à caracterização da paisagem, onde a participação cidadã assume protagonismo, 
ao invés da catalogação, associada a ações clássicas de cunho patrimonial (MATA 
OLMO, 2010).
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RESUMO
“Diz que é cria de Guapi, mas nunca bebeu água da Rede Ferroviária”. A frase postada 
por um dos moradores de Guapimirim, município localizado na região Serra Verde 
Imperial, a aproximadamente 80 km do Rio de Janeiro, foi uma das muitas com esta 
mesma estrutura que estamparam a chamada “linha do tempo” do Facebook entre 
o fim de fevereiro e o início de março de 2018. O viral online também ocorreu em 
inúmeras cidades brasileiras e possibilitou a rememoração de lembranças por meio 
de relatos de indivíduos de diferentes gerações relembrando fatos, personalidades 
locais e lugares/espaços/territórios que já não existem mais ou que sofreram 
alterações significativas ao longo dos anos. Diante desse contexto, esta investigação 
teve como objetivo central refletir sobre as possibilidades de relações e confluências 
entre a memória, a identidade e o patrimônio cultural no âmbito guapimiriense. Para 
tanto, o presente estudo de caso se configura como uma triangulação metodológica, 
utilizando-se de revisão bibliográfica, pesquisa documental e análise de conteúdo. 
Os resultados evidenciam um reavivamento de memórias coletivas em que, por meio 
da escolha, os moradores constroem representações de seus passados relacionados 
ao patrimônio guapimiriense, legitimando o pertencimento a uma identidade e um 
grupo social por meio dos elementos constitutivos da memória.

Palavras-chave: memória; identidade; patrimônio; ação viral; Guapimirim.
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1 INTRODUÇÃO 
O município de Guapimirim, locus de pesquisa deste estudo, está localizado na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, compondo a região turística Serra Verde 
Imperial, juntamente com Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e Cachoeiras de 
Macacu. Apesar da emancipação ter ocorrido somente em 1990, quando deixou 
de ser um distrito de Magé, os primeiros registros indicam sua existência ainda 
como um povoado já no século XVII, tornando-se oficialmente a Freguesia de Nos-
sa Senhora D’Ajuda de Aguapehy-Mirim em 1755 (FÉO, 2012). O nome original vem 
do tupi “agûapé’ymirim”, que significa nascente ou rio pequeno. Segundo estima-
tiva do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), o município contabilizava em 2017 
aproximadamente 58 mil moradores. É neste contexto que se busca analisar as 
nuances teóricas, conceituais e empíricas envolvidas no viral “Diz que é cria”, que 
entre os meses de fevereiro e março de 2018 mobilizou com mais ênfase milhares 
de pessoas de diferentes partes do Brasil, principalmente no Facebook. A ação con-
sistia basicamente em compartilhar lembranças vividas em determinado bairro, 
cidade, localidade ou região, reforçando-se um “cria” do lugar enquanto se ques-
tionava implicitamente a legitimidade do outro em se afirmar como tal.

Neste artigo, utilizaremos em alguns momentos o termo “Guapi” para se referir 
ao município, como ele costumeiramente é chamado por moradores e visitantes, 
inclusive no próprio início da frase que estrutura o viral no contexto aqui inves-
tigado. A jovem cidade abriga o maior trecho de manguezal do Estado do Rio de 
Janeiro e o único ainda preservado de todo o entorno da Baía de Guanabara, mais 
precisamente na Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim. É responsável por 
cerca de 60% do volume de água limpa que desemboca naquele ecossistema, fa-
zendo um contraponto aos cerca de 18 milhões de litros de esgoto ali despejados. 
No outro extremo fica a Serra dos Órgãos, com suas principais montanhas no ter-
ritório guapimiriense, como Dedo de Deus (símbolo do montanhismo brasileiro), 
Agulha do Diabo, Escalavrado, Garrafão, Cabeça de Peixe, Pedra do Sino (o ponto 
mais alto tanto de Guapi quanto do complexo de montanhas) etc. Entre a serra e 
o mar, Guapimirim resguarda também vestígios da antiga e histórica Estrada de 

Ferro Therezopolis, construções feitas por homens e mulheres escravizados nos 
tempos da colonização, sambaquis milenares etc.

O objetivo geral deste estudo foi refletir sobre as possibilidades de relações e con-
fluências entre a memória, a identidade e o patrimônio cultural, a partir do contex-
to da ação viral “Diz que é Cria” no contexto apresentado. Para tanto, teve como 
objetivos específicos: apresentar aspectos do patrimônio cultural guapimiriense, 
destacando acontecimentos, personagens e lugares presentes no imaginário so-
cial coletivo de moradores e ex-moradores da cidade; e realizar uma análise de 
conteúdo da ação viral “Diz que é cria”, evidenciando o reavivamento de memórias 
coletivas e as representações de passados relacionados ao patrimônio guapimir-
iense.

A pesquisa se configura como um estudo de caso (YIN, 2001) e se utiliza da revisão 
bibliográfica, pesquisa documental e análise de conteúdo (BARDIN, 1977) para co-
leta e discussão dos dados. Dessa forma, analisou-se uma amostragem de 113 
postagens realizadas no Facebook entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março de 
2018, utilizando inicialmente as categorias Carnaval, Comércio, Cotidiano, Esporte, 
Gastronomia, Lazer, Música, Patrimônio e Pessoas – estruturadas durante a pré-
análise dos registros.

A viralização das postagens se configura como um reavivamento de memórias co-
letivas em que, por meio da escolha, os moradores constroem representações de 
seus passados relacionados ao patrimônio guapimiriense. Nesse ínterim, eviden-
cia-se a relação entre a memória e a identidade, no sentido de que estas buscam 
a legitimação de pertencimento a uma determinada região/cultura/grupo social, 
compartilhando dos três elementos constitutivos da memória: acontecimentos, 
pessoas/personagens e lugares (POLLAK, 1992).

Nesse sentido, Pelegrini (2006, p.116) enfatiza que a “identidade cultural de um 
país, estado, cidade ou comunidade se faz com a memória individual e coletiva” 
e o patrimônio cultural, construído historicamente, é entendido como o lugar 
onde essas memórias e identidades tornam-se tangíveis. Assim, observa-se nas 
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publicações do viral aqui analisado o compartilhamento de fatos solidificados da 
memória individual e coletiva (POLLAK, 1992), a partir do reconhecimento de lem-
branças compartilhadas no Facebook entre amigos, familiares e munícipes, que 
despertam e legitimam o pertencimento e, de certa forma, asseguram as identi-
dades culturais.

O estudo inicia fazendo uma reflexão sobre os conceitos de memória e identi-
dade, ancorando-se em estudos de Halbwachs (1990), Pollak (1992), Cuche (1999) 
e Gondar (2005; 2016). Posteriormente, faz-se uma breve discussão acerca do pat-
rimônio cultural e seus meios de percepção e interpretação, recorrendo ao aporte 
teórico de Pelegrinni (2006) e Araripe (2004). Em seguida apresentam-se os camin-
hos metodológicos do estudo, a caracterização do viral em questão e uma breve 
contextualização de como este se deu no ambiente virtual e a análise de conteúdo, 
na qual se discute o estudo de caso. Por fim, exibe-se as limitações, considerações 
e apontamentos para estudos futuros.

2 REFLETINDO SOBRE MEMÓRIAS E IDENTIDADES 
COLETIVAS
Halbwachs (1990), pautado nos estudos de Durkheim, concebe um conceito de 
memória coletiva que, até então, era tratado como fenômeno de caráter individual 
pelas ciências sociais. O autor destaca que as lembranças são coletivas e lembra-
das pelos outros, ainda que estas experiências tenham sido vivenciadas individ-
ualmente, pois “[...] é na sociedade que as pessoas adquirem normalmente suas 
memórias. É também na sociedade que recordam, reconhecem, e localizam suas 
memórias” (HALBWACHS, 1990, p.38).

Nesse direcionamento, Bosi (2004) enfatiza que a memória do indivíduo está rela-
cionada com o grupo social com o qual se relaciona. Este grupo pode ser “a família, 
a classe social, a escola, a Igreja, a profissão; enfim, os grupos de convívio e os 
grupos de referência peculiares a esse indivíduo” (BOSI, 2004, p. 54). Desse modo, 

a memória, ainda que constituída de forma individual, se faz com base em ex-
periências concernentes a uma coletividade.

A construção dessas memórias se constitui a partir de seleções, de recortes para 
se fazer compreender determinadas conjunturas sobre a qual se decide perpetuar 
uma, em vez de outra, representação. Compreendendo que estas representações 
são construídas conforme somos afetados pelos fatos e conforme os caminhos 
que almejamos para estes fatos (GONDAR, 2016).

Sobre essa questão, Gondar (2016) enfatiza que as representações estáticas da 
memória são frutos das escolhas que fazemos daquilo que queremos relembrar, 
frutos de decisões éticas e políticas. Pois as representações da memória são fru-
tos de “uma relação complexa e paradoxal entre a lembrança e o esquecimento” 
(GONDAR, 2016, p. 29). Pois, ao passo que se opta em lembrar de determinados 
fatos, relega-se outros ao esquecimento. A memória, portanto, conforme destaca 
Pollak (1992), configura-se como seletiva.

Nesse contexto, destaca-se que a memória:

[...] não nos conduz a reconstituir o passado, mas sim a reconstruí-lo 
com base nas questões que nós fazemos, que fazemos a ele, questões 
que dizem mais de nós mesmos, de nossa perspectiva presente, que do 
frescor dos acontecimentos passados (GONDAR, 2005, p.18).

Pollak (1992) destaca que a memória, tanto individual quanto coletiva, é flexível e 
cambiável. Contudo, o autor reconhece que há marcos da memória que se config-
uram como imutáveis, por meio de processos de solidificação da memória, cristali-
zando-a e tornando-a imutável. Essas representações cristalizadas são percebidas 
por meio de estudos que analisam memórias coletivas de grupos sociais, em que 
se nota, recorrentemente, a rememoração de fatos que remetem a aspectos iden-
titários do grupo social ao qual a pessoa pertence.



6962 6963

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Assim, os grupos sociais buscam desenvolver uma memória atinente a um pas-
sado comum vivenciado por seus membros. Essa memória coletiva constitui uma 
espécie de identidade do grupo, atribuindo aspectos socioculturais específicos e 
diferenciando-o dos demais grupos (HALBWACHS, 1990).

As identidades culturais, segundo Cuche (1999), fazem parte de um conjunto mac-
ro de identidades, as identidades sociais. Estas últimas possibilitam a identificação 
e o pertencimento de indivíduos a determinados sistemas sociais que podem estar 
vinculados à cor, gênero, idade, nação e etc. A identidade social pode ser atribuída 
tanto para indivíduos, quanto para grupos sociais. Pautada em uma concepção di-
alógica, de inclusão e exclusão, as identidades culturais identificam e aproximam 
indivíduos a determinados grupos, ao passo que os excluem de outros, por prox-
imidade ou distanciamentos com aspectos culturais que acionam sentimentos de 
pertença ou diferença.

Pollak (1992) enfatiza que a construção da identidade é um processo de nego-
ciação, pois se produz a partir dos outros, pautando-se nos critérios de aceitabili-
dade, de admissibilidade, de credibilidade. 

Assim, a memória se constrói a partir de três elementos constitutivos:

1. Acontecimentos: “acontecimentos vividos pessoalmente” ou os “acontecimen-
tos vividos por tabela” que seriam aqueles acontecimentos que a pessoa não 
participou presencialmente, mas como coletividade;

2. Pessoas/Personagens: que podem ser pessoas ou personagens encontrados 
ao longo da vida, ou “personagens encontrados por tabela”, como person-
agens históricos referentes à história de um país, estado, cidade;

3. Lugares: lugares de memória que podem estar ligados a uma lembrança de 
um tempo passado vivenciado pelo indivíduo ou lugares de memória que fo-
gem ao tempo cronológico de vida do indivíduo.

Dessa forma, acontecimentos, personagens e lugares de memória acionam as-
pectos identitários referentes às sociabilidades dos indivíduos, de acordo com os 
grupos com os quais se identifica e possui representações mnemônicas acerca de 
um passado, cronológico ou não, coletivo. 

3 PATRIMÔNIO CULTURAL: ABORDAGENS E 
CONCEPÇÕES
Hall (2006, p.43) destaca que “estamos sempre em processo de formação cultur-
al”, ou seja, as culturas não são fixas e congeladas, pois estão sempre em processo 
de revisão, fluidez e atualização. Posto isso, entende-se que o patrimônio cultural 
busca conservar e, de certa forma, perpetuar no tempo aspectos culturais que, 
por singularidade e magnitude, de acordo com as legislações de tombamento e 
registro dos bens patrimoniais, devem ser conhecidos pela humanidade.

Segundo Pelegrini (2006, p.1) o patrimônio cultural é entendido “como lócus priv-
ilegiado onde as memórias e as identidades adquirem materialidade”, pois seria 
suporte tangível, assegurando a perpetuação dos aspectos simbólicos da cultura 
material e imaterial.

Cabe, no entanto, ressaltar que a divisão entre o patrimônio material e o imaterial 
é feita por uma linha muito tênue, uma vez que as dimensões se cruzam em vários 
pontos. Um prédio, por exemplo, considerado como patrimônio material edifica-
do, pode contemplar um significado ancorado, de forma prevalecente, em valores 
imateriais, dependendo dos acontecimentos realizados no edifício e da relação de 
pertencimento dos indivíduos de um grupo social para com ele.

No bojo dessa discussão, evidencia-se que, no Brasil, as discussões sobre patrimô-
nio cultural iniciaram na seara de arquitetos e com poucas contribuições de es-
tudiosos da cultura. Tal fato conferiu um destaque ao patrimônio edificado, que 
ainda se faz presente na atualidade (ARARIPE, 2004; CHUVA, 2012). No entanto, 
salienta-se que: 
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[...] é mister que se veja o patrimônio como parte integrante da 
comunidade onde está inserido, numa representação das manifestações 
sociais que marcam ou marcaram suas vidas, conquistas, sonhos, 
realizações e que constroem a história, e a possibilidade de olhar esse 
patrimônio como memória social [...] sem perder de vista a relevância da 
esfera edificada, é preciso incluir no patrimônio cultural outros campos 
artísticos e objetos do cotidiano – pintura, música, escultura, cinema, 
vestimentas, utensílios domésticos, instrumentos de trabalho, dentre 
outros, bem como materiais de diferentes arquivos e acervos (ARARIPE, 
2004, p.43).

Diante disso, hábitos, costumes, modos de vida, acontecimentos, personagens e 
lugares que imputam aspectos característicos de determinados grupos/etnias/
populações, sejam eles simbólicos ou concretos, devem ser apreendidos como 
patrimônio cultural, uma vez que um está incutido no outro, numa espécie de 
relação simbiótica. 

Segundo Rocha (2012), salvaguardar o patrimônio cultural caracteriza um meio de 
garantia pelo qual tanto as sociedades presentes quanto as futuras tenham aces-
so a memórias que concebem possibilidades de identificação cultural e reconhe-
cimento de um passado histórico. Refletir sobre patrimônio cultural no contexto 
coetâneo é, então, atentar o olhar para experiências sociais que se atualizam com 
o caminhar do tempo, retratando representações estáticas de tempos e contextos 
variados sobre práticas culturais cotidianas de determinadas sociedades.

4 CAMINHOS METODOLÓGICOS
Este estudo configura-se como uma triangulação metodológica destacada por 
Flick (2008, p.32) como uma combinação de métodos que “supera as limitações 
de um método único por combinar diversos e dar-lhes igual relevância”, o que faz 
com que a pesquisa se torne “[...] ainda mais produtiva, pois diversas abordagens 
teóricas forem utilizadas, ou ao menos consideradas, para a combinação de mét-
odos”. Assim, o percurso metodológico do presente estudo de caso (YIN, 2001), 

que busca responder o “como” e “por que” da ação viral online, está dividido em 
três etapas.

Na primeira, realizou-se uma revisão bibliográfica direcionada às teorias acerca da 
memória (HALBWACHS, 1990; BOSI, 2004; POLLAK, 1992; GONDAR, 2005; 2016); 
da identidade (CUCHE, 1999); e do patrimônio cultural (HALL, 2006; PELEGRINI, 
2006).

Em uma segunda etapa, fez-se uma pesquisa documental e de campo, consultan-
do legislações, fotografias, mapas e documentos publicizados sobre o contexto 
sociocultural do município de Guapimirim. A fim de complementar os dados bib-
liográficos e documentais, realizou-se, em uma terceira etapa, uma análise de 
conteúdo, norteada pela teoria de Bardin (1977), constituída por pré-análise, ex-
ploração do material, inferência e interpretação das postagens participantes do 
viral online “Diz que é cria”, publicados no Facebook entre os dias 28 de fevereiro 
e 2 de março de 2018. Foram pré-selecionados 113 postagens para análise, dividi-
dos inicialmente em nove categorias. Os dados foram tabulados e sistematizados 
no software Excel.

5 NASCE UM VIRAL: CONCEITUAÇÃO E POSSÍVEIS 
CAMINHOS
Para Mendes Júnior e Costa (2014), o viral  pode ter sua dinâmica comparada à 
introdução de um vírus em determinado sistema, disseminando-se de maneira 
abrangente, veloz e descontrolada. Na internet, ambiente no qual milhares de 
pessoas em todo o mundo estão conectadas a uma mesma rede em tempo real, 
conteúdos são criados e disseminados rapidamente por meio das redes sociais 
online. Os autores frisam que “enquanto a rede social é uma ferramenta de socia-
bilidade hodierna, o viral necessita de uma rede para sua propagação efetiva, as-
sim que, através do compartilhamento via redes sociais, virais se tornam célebres 
e alcançam um grande público de internautas”. Logo:
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O repasse para sua rede de algo que seja engraçado, curioso, inusitado 
e demais outros fatores é a sucessão disso por centenas de pessoas 
conectadas na web, que propagam os virais e os tornam populares e 
comentados. O viral necessita das redes sociais para sua veiculação e 
para manter sua propagação, até que apareça um novo que desperte 
as mesmas sensações no internauta, e que o ineditismo de um acabe 
sobrepondo-se a o do outro (MENDES JÚNIOR; COSTA, 2004, p.4).

Nota-se que, apesar de o viral ter um caráter extremamente emergente, de acel-
erada ascensão a partir do uso das novas tecnologias, ele também se mostra algo 
momentâneo e transitório, que está sempre em substituição a algo anteriormente 
em evidência e ao mesmo tempo prestes a ser “esquecido” pelo que ainda está 
por ganhar a atenção das pessoas. Este comportamento se repete no caso do 
viral “Diz que é cria”. Em Guapimirim, o mesmo surgiu timidamente no dia 28 de 
fevereiro de 2018 (quarta-feira). Em uma busca realizada no Facebook a partir 
de postagens publicadas como públicas, ou seja, abertas para a visualização de 
qualquer pessoa independentemente desta fazer ou não parte da rede de amigos 
do dono do perfil, chegou-se a um total de cinco postagens iniciais nas quais o vi-
ral era realizado no contexto guapimiriense, entre 07h59 e 23h56. Juntos, os cinco 
autores destes primeiros posts identificados no município reúnem 23.216 amigos 
e seguidores na rede social. Trata-se, portanto, de perfis que exercem influência 
no ambiente online local e que aparentemente contribuíram com a rápida dissem-
inação do viral na cidade.

Na tentativa de se tentar mapear a origem do viral, chegou-se à fanpage “Diz que 
é Cria do Catete”, dedicada ao bairro da zona sul carioca. Na descrição da página, 
criada em janeiro de 2016 por Albano Ornellas Silva, de 42 anos, um texto de 
apresentação diz que se trata de “uma pequena homenagem a galera das antigas, 
lembrando vários personagens do bairro de forma divertida”. O recepcionista de 
hotel diz que tudo começou com o intuito de promover uma brincadeira apenas 
entre os amigos da rua onde mora, a partir das lembranças de antigos comércios e 
personagens locais. Com o sucesso das postagens, ele viu o número de comentári-
os e compartilhamentos aumentar rapidamente, chegando ao ponto de abranger 

todo o bairro, além de receber sugestões de postagens com as memórias dos 
próprios seguidores. A página, atualmente com quase 11 mil curtidas, chegou a 
receber convites de comerciantes do Catete para produzir posts patrocinados, 
promovendo restaurantes e eventos, mas o carioca preferiu não perder a essência 
despretensiosa da iniciativa.

Albano conta que desde o início de 2018, com o intuito de impulsionar a página 
após um período sem postar, passou a compartilhar alguns conteúdos do “Diz que 
é Cria do Catete” em grupos de outros bairros do Rio de Janeiro. Foi a partir daí 
que ele observou a viralização da “brincadeira” aplicada também a outras regiões 
da cidade e, mais tarde, a diferentes partes do país – o que, segundo ele, foi apon-
tado por vários seguidores e amigos como tendo sido uma repercussão de sua 
página. Também no dia 28 de fevereiro, quando o viral surgiu em Guapimirim, 
o cantor e compositor Ivo Meirelles, ex-presidente da Escola de Samba Estação 
Primeira de Mangueira, foi um dos que compartilhou o viral no contexto do morro 
onde nasceu e foi criado. Coincidência ou não, um dos primeiros guapimirienses 
que começaram as postagens do “Diz que é cria” é puxador de samba profission-
al e atualmente vive no Rio de Janeiro, segundo informações divulgadas em seu 
perfil no Facebook.

Em uma outra busca na internet, desta vez por meio do site de buscas Google, 
foram encontradas 30 reportagens de sites e blogs locais em pelo menos 10 difer-
entes estados com repercussões sobre o viral. As publicações exaltam o perfil nos-
tálgico, positivo e envolvente da ação e foram feitas entre os dias 1 e 15 de março 
de 2018, o que reforça o período no qual se concentram as postagens referentes 
ao “Diz que é cria” nas redes sociais. A ação também ganhou desdobramentos of-
fline, ou seja, fora do ambiente virtual. Em uma reportagem publicada pelo Jornal 
Extra no dia 8 de março do mesmo ano, na qual o viral é chamado de “corrente” 
devido à crescente adesão, é contada a história de um professor da rede pública 
estadual do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que utilizou a ação 
para trabalhar um conteúdo da disciplina de História. A publicação teve mais de 2 
mil compartilhamentos. Em Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, o site 
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de uma rádio divulgou uma reportagem no dia 3 de março sobre o lançamento da 
música “Diz que é cria de Santana”, produzida por um grupo da cidade a partir da 
ação. Em Guapimirim (Foto 1), moradores criaram uma campanha de ação social 
convidando os “crias” do município a doarem alimentos não perecíveis às vítimas 
das chuvas que haviam inundado residências durante os dias em que o viral se 
espalhou rapidamente no Facebook.

Foto 1 - Um dos pontos de arrecadação de uma ação social criada a partir do viral 

Fonte: Guapimirim ao vivo / Facebook (2018)

6 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DE CONTEÚDO DO VIRAL 
“DIZ QUE É CRIA” EM GUAPIMIRIM-RJ
A análise aqui apresentada configura-se como categorial, pois reúne as unidades 
de registro – compostas pelas mensagens contidas nos posts do viral – em catego-
rias temáticas agrupadas por grau de analogia. Dos 113 registros (postagens) se-
lecionados inicialmente, cinco foram descartados: quatro por repetição e um por 
estar fora de contexto apesar de fazer alusão ao viral. Os 108 registros escolhidos 
para esta análise, tratados aqui como uma amostragem, foram publicados por um 
total de 58 pessoas. O máximo de postagens feitas por um mesmo indivíduo foi 
sete, enquanto o mínimo de uma postagem por usuário da rede social representa 
60% dos registros.

 Entre as categorias inicialmente estabelecidas (Quadro 1), quatro se mostram 
mais recorrentes: Cotidiano, Comércio, Lazer, Pessoas e Gastronomia. Juntas, elas 
reúnem 73% dos registros. Em geral, as memórias compartilhadas retratam mo-
mentos de outrora vividos pelos autores e autoras das postagens em diferentes 
períodos da história recente guapimiriense.

Quadro 1: Quantidade e percentual das categorias iniciais

CATEGORIAS 
INICIAIS

QUANTIDA-
DE %

Cotidiano 23 21%

Comércio 17 16%

Lazer 16 15%

Pessoas 13 12%

Gastrono-
mia 10 9%

Música 8 7%
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Esporte 7 6%

Carnaval 7 6%

Patrimônio 7 6%

TOTAL 108 100%

Fonte: Elaboração dos autores (2018)

Após  a  seleção  de  categorias  iniciais,  notou-se  que  as  representações  patri-
moniais  contidas  nas  mensagens  confluíam  em  três  elementos  descritos  por  
Pollak  (1992)  como  constituintes  da  memória  coletiva,  a  saber:  acontecimen-
tos;  pessoas/personagens;  e  lugares. Diante  disso,  elegeu-se  os  três  elementos  
como  categorias  finais  da  análise (Quadro 2),  iniciando,  então,  o  processo  – 
indutivo  e  inferencial  –  pelo  qual  foi  possível  compreender  as  mensagens  
dos  sujeitos  da  pesquisa,  buscando  dar  outras  significações aos conteúdos 
analisados.

Quadro 2 - Recorrência das categorias finais nos registros analisados

CATEGORIAS FINAIS ISOLADAS CATEGORIAS FINAIS PARES

TIPO QUANTIDADE TIPO QUANTIDADE

Lugar 65 Lugar-Personagem 32

Personagem 65 Acontecimento-Lu-
gar

4

Acontecimento 19 Personagem-Acon-
tecimento

5

Fonte: Elaboração dos autores (2018)

Em relação às categorias finais, estabeleceu-se o critério de que cada registro 
poderia compor uma ou duas atribuições ligadas à memória coletiva (POLLAK, 
1992). A partir daí, nota-se uma predominância de “Lugar” e “Personagem”, cada 
uma com 65 ocorrências. Apenas 17 registros, entre as 108, situavam-se na cate-
goria “Acontecimento”, apesar de inicialmente boa parte delas retratarem cenas 
do cotidiano dos moradores. Durante o processo de análise, percebeu-se, no en-
tanto, que o âmago da maioria das memórias não estava relacionado a um fato 
em si, mas a situações vividas em determinado lugar ou/e com determinadas 
pessoas. Daí a predominância das duas categorias anteriormente citadas. Isso se 
torna ainda mais evidente quando as categorias finais são analisadas em pares. 
A junção “Lugar-Personagem” aparece em 78% dos registros nos quais foram se-
lecionadas duas categorias finais. O par “Personagem-Acontecimento” com 12%, 
seguido de “Acontecimento-Lugar”, com 10%.

Diversas são as iniciativas que buscam promover o patrimônio cultural de um de-
terminado lugar, desde Órgãos públicos especializados na área, como o Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, até empreendimentos privados, 
como aqueles vinculados à promoção e divulgação do turismo de um determi-
nado lugar. Essas últimas iniciativas costumam inserir peculiaridades da cultura 
local na propaganda que fazem de seus produtos, diferentemente das primeiras 
que, em geral, prezam por patrimônios edificados e vinculados, de certa forma, 
à cultura erudita - realidade que, segundo Araripe (2004) e Chuva (2012), vem se 
modificando após a inclusão da dimensão imaterial nas legislações que tratam 
sobre o patrimônio cultural. 

O município de Guapimirim, embora ainda não conhecido pelo grande público, 
destaca-se no cenário turístico fluminense devido ao seu importante patrimônio 
histórico, cultural e, principalmente, natural – com quase 80% de seu território em 
área de proteção ambiental, uma variedade enorme de nascentes, rios e cachoei-
ras, manguezais e uma considerável área de Mata Atlântica ainda preservada. No 
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entanto, o processo de ampliação do senso de pertencimento do morador para 
com o território foi iniciado de forma mais sistêmica recente, havendo uma im-
pressão superficial de desconhecimento do local em relação à sua própria história 
(pelo menos aquela que se julga “oficial” e mais antiga, ocorrida antes mesmo da 
chegada dos portugueses na região). No entanto, fatos que podem ser consider-
ados simples e corriqueiros, como “jogar bola”, “cortar o cabelo” ou “comprar pão”, 
também atribuem ao cotidiano coletivo aspectos simbólicos que o valoram como 
patrimônio cultural guapimiriense, antes recalcado ao esquecimento e até mesmo 
desprezado pelo senso comum, mas agora rememorado e, de certa forma, reval-
orizado, por meio do viral.

O avivamento de lembranças é entendido como uma afirmação de identidade e 
pertencimento à cidade de Guapimirim, sinalizando que somente podem ser con-
siderados guapimirienses aqueles que tiverem vivenciado lugares, personagens e 
acontecimentos em comum. Diferenciando-se, assim, de outros grupos e igualan-
do-se ao de Guapi, visto que a identidade é, também, pautada na diferença, pois 
se distingue do diferente para poder fazer parte do igual (CUCHE, 1999).

7 CONSIDERAÇÕES 
De repente, em um dia de semana qualquer, uma proposta totalmente despre-
tensiosa leva as pessoas a relembrarem fatos, histórias, lugares e momentos vivi-
dos por um coletivo. Tudo em rede, em tempo real. No contexto de uma cidade 
pequena, ainda jovem sob o ponto de vista político-administrativo, as lembranças 
compartilhadas recriam memórias nem sempre trazidas à tona de maneira tão 
significativa, estando normalmente mais presentes em conversas informais entre 
amigos e vizinhos ou em reuniões de pequenos grupos familiares; ou ainda em 
grandes projetos audiovisuais que levariam muito tempo para serem produzidos 
e que quase nunca conseguem o financiamento necessário para serem viabiliza-
dos, finalizados e reproduzidos à população. 

A partir deste cenário, este estudo realizou uma análise de conteúdo da ação viral 
“Diz que é cria” em Guapimirim, identificando relações de proximidade entre os 
conceitos de memória, identidade e patrimônio numa iniciativa que lançou o olhar 
para aspectos socioculturais antes ignorados por moradores e ex-moradores do 
município. Evidenciando o patrimônio enquanto memória coletiva, abarcando as 
formas contemporâneas de se fazer cultura, unificando passado e presente.

Notou-se, na mobilização causada pelo viral, a disposição dos grupos sociais em 
participarem de forma ativa da reconstrução da memória coletiva, reforçando as-
sim sua identidade local. Ademais, destaca-se que o patrimônio cultural agrupa 
pessoas por meio de aspectos tangíveis e intangíveis imbricados nas relações de 
sociabilidade e laços de pertencimentos de grupos sociais que compartilham mo-
dos de fazer, saber, viver e lembrar.
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RESUMO
Esta comunicação se propõe a fazer uma discussão sobre os territórios da 
memória associados à Capoeira na região centro-oeste de Minas Gerais. Por meio 
da experiência etnográfica, apontam-se nesse texto as tensões existentes entre os 
diversos agentes e agências envolvidos em sua manutenção. Os diálogos entre as 
diversas temporalidades e territorialidades dos saberes considerados tradicionais 
permitem vislumbrar as mudanças e permanências da Capoeira, seus lastros de 
pertencimento identitário, além das políticas públicas culturais relacionadas às 
tradições afro-brasileiras.

Em que pese a importância das referências de pesquisa utilizadas, instruídas na 
situação de pesquisa para os Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Imaterial (RAIPIs) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), essa comunicação se fundamentará na análise dos dados etnográficos 
e na construção da narrativa que priorizará, em um primeiro momento, a 
contextualização da história da Capoeira no centro-oeste de Minas Gerais, frente 
aos registros de memória das tradições dos capoeiras para que, em um segundo 
momento, seja discorrido o processo de disputas e agenciamentos de espaços da 
prática da Capoeira, de modo a serem contrastados os aspectos das tradições frente 
à experiência etnográfica que expressam como as fortes referências do lugar e do 
território constroem identidades étnicas no espaço. 

Palavras-Chave: Capoeira; Território; Identidade; Patrimônio; Etnografia.
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Entre memórias, etnografias e territórios da Capoeira: 
tempo, espaço e episteme no centro-oeste mineiro

Introdução
O foco das pesquisas está relacionado ao levantamento e análise de bens culturais 
localizados integrantes do patrimônio cultural acautelados e/ou em processo de 
acautelamento em esfera federal, ou seja, sob a responsabilidade do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). E, em especial, ao patrimônio 
cultural de natureza imaterial bens culturais registrados como patrimônio cultural 
do Brasil – Roda de Capoeira e Ofício de Mestre de Capoeira –, nas localidades 
de Carmo do Cajuru e Divinópolis em Minas Gerais. Carmo do Cajuru é um mu-
nicípio mineiro localizado na região Centro Oeste do estado, na microrregião de 
Divinópolis. Está situado a 112 quilômetros de Belo Horizonte e a quinze quilômet-
ros de Divinópolis.

A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o Brasil e em mais 
de 160 países. Ela se tornou um símbolo nacional espalhado pelos quatro cantos 
do mundo. Em 2008, por iniciativa do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, a capoeira foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial do 
Brasil, em cumprimento às disposições contidas na Constituição Federal de 1988. 
A Carta Magna tratou, pela primeira vez, da questão do patrimônio cultural ima-
terial, indicando o ingresso definitivo da questão na agenda governamental. Mas 
até ser reconhecida como patrimônio do país, a capoeira enfrentou uma longa 
trajetória, tendo sido proibida pelo primeiro Código Penal da República datado de 
1890. Até a década de 1930, capoeiristas descobertos pela polícia se confrontar-
iam com um destino inevitável: as chibatas, no tempo dos escravos, ou a prisão, 
na República. 

De manifestação proibida a patrimônio imaterial do Brasil o caminho foi longo, 
difícil e marcado pela ação de alguns capoeiristas que ficaram mundialmente con-

hecidos, como os mestres Bimba e Pastinha. Pela sua importância como elemento 
estruturante da capoeira, a roda de capoeira foi inscrita no IPHAN no Livro de Reg-
istro das Formas de Expressão no ano de 2008, e o Ofício de mestre de capoeira no 
Livro de Registro dos Saberes no mesmo ano.  No final de 2014, a roda de capoeira 
recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Capoeira: história e identidades étnicas no centro-
oeste mineiro
Apesar do imaginário produzido por livros, filmes e telenovelas relacionar a ca-
poeira à escravidão rural, essa tem suas raízes no meio urbano. Foi nas cidades 
portuárias do Rio de Janeiro, Salvador e Recife que ela se desenvolveu, tendo 
ligação comprovada com práticas ancestrais africanas. Contudo, é preciso notar 
que essas práticas foram alteradas e adaptadas em solo brasileiro, fazendo nascer 
uma manifestação que é, ao mesmo tempo, luta, jogo e dança genuinamente bra-
sileiros. A interiorização da prática da capoeira é um processo que ainda precisa 
ser melhor pesquisado, cujo artigo em questão pretende produzir algumas con-
tribuições.

Em Carmo do Cajuru o único mestre atualmente atuante na cidade é o mestre 
Zulu, de 35 anos. Ele trabalha para que a capoeira seja um meio de proporcionar 
a inclusão social, ou seja, “que todos possam participar independente da condição 
social”. Warlley Alessandro da Silva, o mestre Zulu, começou a praticar capoeira 
aos 6 anos de idade em Belo Horizonte, cidade onde nasceu. Na capital mineira ele 
aprendeu capoeira, no final da década de 1980, em um projeto social existente na 
Pedreira Prado Lopes, comunidade carente da cidade. De acordo com Warlley, na 
Pedreira Prado Lopes a capoeira era bem organizada e as crianças treinavam em 
um galpão. Nesse momento em Belo Horizonte ocorria a busca de inserção da ca-
poeira em comunidades carentes como a Pedreira Prado Lopes e o Alto Vera Cruz, 
ao mesmo tempo em que ocorria uma crescente mercantilização da expressão 
cultural, com grupos brigando por espaço e por alunos.



6980 6981

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Aos 13 anos, Warlley mudou-se para Divinópolis e lá continuou treinando capoeira 
em uma academia da cidade cujo mestre se chamava Cachorrão. Em Divinópolis 
ele se filiou à AMEC – Associação Mineira de Estudos da Capoeira e treinou duran-
te doze anos. Uma dificuldade encontrada por ele para mudar de cordel era o fato 
das graduações serem pagas, assim como a academia, e nem sempre ele possuir 
recursos. Muitas vezes nos períodos de mudança de cordel ele saía da academia, 
pois não tinha como pagar pelo cordel, e depois retornava. 

Após doze anos como aluno, Zulu começou a ensinar capoeira pela AMEC nas 
cidades de Itaúna e Oliveira e, em 2008, se mudou para Carmo do Cajuru onde 
reside atualmente e ensina capoeira. O mestre Zulu é evangélico e defende a des-
vinculação da capoeira da religião. Há 4 anos Zulu se tornou mestre em capoeira e 
foi graduado pelo grão-mestre Dunga, de Belo Horizonte. Zulu vê a capoeira como 
um esporte, ao mesmo tempo em que a considera uma arte, uma luta, uma dança 
e um jogo.

Em Divinópolis a história da capoeira, de acordo com fontes orais, remonta à dé-
cada de 1970. Nesse momento os mestres de capoeira atuantes na cidade eram 
mestre Pica-Pau, mestre Tonhão, mestre Pisa e mestre João Grande. Os alunos 
utilizavam uniformes e as rodas aconteciam nas ruas da cidade.

A partir da década de 1990, a capoeira na cidade ganhou novos contornos com a 
chegada do Grupo Abadá Capoeira, de Belo Horizonte, que ensina capoeira Ango-
la. Esse grupo começou a dar aulas de capoeira em Divinópolis no final de 1995, 
sob a supervisão do hoje grão-mestre Reginaldo, de Belo Horizonte. Reginaldo era 
responsável pelo grupo em todo o estado de Minas Gerais. Na ocasião, os então 
alunos graduados Tartaruga e Açougueiro foram os responsáveis por ministrar as 
aulas na academia instalada pelo grupo na cidade. O Grupo Abadá Capoeira atraiu 
muitos jovens que se interessaram em aprender capoeira. Ao promover as aulas 
em uma academia o Abadá Capoeira atraiu um público de classe média que via a 
capoeira como um esporte. 

Alguns anos depois, o grão-mestre Reginaldo deixou o Grupo Abadá Capoei-
ra e criou o Grupo Capoeira Minas. Com isso, os professores Tartaruga e Balaio 
passaram a dar aulas pelo Grupo Capoeira Minas em Divinópolis. Já o capoeirista 
Açougueiro se manteve no Grupo Abadá Capoeira que ainda hoje atua na cidade. 
Depois de alguns anos os professores Tartaruga e Balaio retornaram para Belo 
Horizonte e deixaram na cidade como seus sucessores alguns de seus alunos.  

Ainda na década de 1990, outros dois grupos passaram a atuar na cidade, o Grupo 
de Capoeira Arte das Gerais, sediado em Belo Horizonte, e liderado pelo mestre 
Museu; e a Associação Mineira de Estudos da Capoeira – AMEC, também da capital 
mineira. Nesse período, de acordo com o professor de capoeira Linguiça, a rival-
idade entre os grupos era grande e chegou a ocorrer três rodas de capoeira na 
Praça do Santuário, cada uma de um grupo. 

Nos anos 2000, a capoeira de Divinópolis sofreu novas mudanças. Primeiramente 
a capoeira perdeu espaço nas academias para outros tipos de luta como o jiu-jitsu 
e o MMA (do inglês mixed martial arts). Com a queda do número de alunos nas 
academias os grupos de capoeira da cidade enxergaram nos projetos sociais uma 
alternativa para dar continuidade ao trabalho. Um exemplo ocorreu no Grupo 
Abadá Capoeira, o professor Aroeira criou um projeto social denominado Aroeira 
para ensinar capoeira para crianças e adolescentes que viviam em situação de vul-
nerabilidade social. Atualmente, o projeto Aroeira continua em desenvolvimento e 
o Grupo Abadá Capoeira não possui mais academia na cidade. 

Além da mudança do público atendido pela capoeira, não mais pessoas de classe 
média e sim jovens da periferia, outra alteração na capoeira da cidade foi a criação 
de novos grupos. A partir dos anos 2000 alguns alunos dos três grupos estabeleci-
dos em Divinópolis nos anos 1990 resolveram criar os seus próprios grupos. Esse 
foi o caso da Associação de Capoeira Chão Batido, do contramestre Pai Véio e do 
Grupo de Capoeira Vôo do Morcego, do contramestre Morcego, que foram criados 
por ex-alunos dos grupos já existentes. 
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Hoje, os grupos atuantes em Divinópolis, de acordo com a pesquisa de campo, 
são: Grupo Abadá Capoeira sob responsabilidade do Mestre Camisa, que na ci-
dade tem como responsável o professor Aroeira; Associação de Apoio de Desen-
volvimento da Capoeira Morro de Santana, do Mestre Tonico; Grupo Internacional 
Capoeira Sião, cujo responsável em Divinópolis é o instrutor Bob; Grupo Capoe-
ira Gerais, do Mestre Mão Branca, que durante o período de 2012 a 2014 esteve 
sob a responsabilidade do mestre Pixote; Grupo de Capoeira Vôo do Morcego 
do contramestre Morcego; Associação de Capoeira Chão Batido, do contramestre 
Pai Véio; Grupo de Capoeira Arte Brasileira, do contramestre Cláudio; Associação 
Mineira de Estudos da Capoeira (AMEC), chefiada pelo mestre Manso, sob respons-
abilidade na cidade do contramestre Cláudio Cachorrão e de Reginaldo Cadasso; 
Capoeira Aruanda cuja liderança na cidade é Luiz Café.

Atualmente, na cidade de Divinópolis apenas três academias oferecem capoeira, 
são elas: All Fitness Academia, localizada no centro da cidade; Naduarte Academia, 
situada no bairro Santa Cruz; e Physicus Academia no bairro Niterói. Além dos 
grupos de capoeira o MUNDI (Movimento Unificado Negro de Divinópolis) pro-
move rodas de capoeira na Praça da Estação, com o objetivo de congregar todos 
os praticantes da capoeira na cidade.

Muitos desses grupos atuantes em Divinópolis são oriundos de Belo Horizonte 
como é o caso da Associação Mineira de Estudos da Capoeira (AMEC), do Grupo 
Capoeira Gerais e da Associação de Apoio de Desenvolvimento da Capoeira Morro 
de Santana.  Os mestres desses grupos não atuam na cidade e só vão para Di-
vinópolis quando convidados para participar de algum evento de capoeira. 

Os grupos de capoeira, como já foi dito, hoje trabalham com projetos sociais e o 
público alvo são crianças e adolescentes de regiões carentes da cidade. Para con-
seguir recursos por meio dos projetos é necessário que os grupos possuam CNPJ, 
além disso o grupo ou associação que possuir como professores de capoeira pes-
soas graduadas, possuem vantagens sobre os demais no momento de aprovação 
dos projetos e captação dos recursos. 

As rodas na cidade acontecem em diversos locais, academias, espaços públicos 
e centros comunitários. O Grupo de Capoeira Vôo do Morcego, por exemplo, faz 
roda toda sexta feira na academia, e uma vez por mês há um encontro na aca-
demia do contramestre Cachorrão. O que se nota é que hoje não existe rivalidade 
entre os grupos como ocorria no passado, e que as rodas de capoeira tendem a 
congregar pessoas de grupos diversos a fim de todos praticarem juntos.

As disputas e os agenciamentos dos espaços da 
prática da Capoeira
A capoeira hoje é praticada em todo o mundo e estudada por pesquisadores de di-
versas nacionalidades. No entanto, os mestres ainda encontram dificuldades para 
transmitir seus ensinamentos. São problemas financeiros, além de falta de espaço 
para ministrar aulas e barreiras para divulgar a capoeira no exterior. São eles os 
detentores dos conhecimentos tradicionais dessa manifestação e responsáveis 
pela transmissão de suas práticas, rituais e herança cultural. Deste modo, precis-
am ser valorizados e reconhecidos.

Neste item faremos uma contextualização geral da Capoeira no município e na 
região a partir das entrevistas, documentos e observação em campo. Distintam-
ente do verificado em Carmo do Cajuru que possui uma realidade específica quan-
to à Capoeira na atualidade, no município de Divinópolis a questão da Capoeira é 
um tanto mais complexa e bastante diversificada. Uma particularidade do lugar é 
que não localizamos Mestres Capoeiras referenciais, apenas contra-mestres, mui-
tos professores e instrutores. De maneira geral, estes contra-mestres, professores 
e instrutores estão vinculados a grandes grupos de Capoeira de Belo Horizonte, 
que possuem, por sua vez, seus mestres referenciados. Lembrando que Divinópo-
lis está a apenas 110 km da Capital do Estado, na região centro oeste, o que facilita 
este trânsito cultural entre as duas localidades. 

Neste sentido, quanto aos grandes grupos de referência para Divinópolis e a 
região do centro-oeste mineiro, podemos citar o Abadá Capoeira, o Aruanda Ca-
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poeira, o Grupo Capoeira Gerais, a Associação de Capoeira Chão Batido, a Asso-
ciação Mineira de Estudos da Capoeira (AMEC), entre outros. Em relação aos Me-
stres, na memória oral há registros da existência dos Mestrse Pica-Pau, Mestre 
Pisa e Mestre Tonhão, que teriam praticado Capoeira em Divinópolis por volta de 
meados da década de 1970/1980. Sobre estes Mestres, porém, não foram local-
izados registros documentais. Na atualidade, os capoeiristas de Divinópolis fazem 
referências ao Mestre Camisa, Mestre Mão Branca, Mestre Pixote, Mestre João 
Grande e muitos outros que foram disseminação a prática e formando instrutores 
de Capoeira atuantes em Divinópolis. Todos estes Mestres, porém, eram proveni-
entes de outras localidades e estavam ligados a academias tradicionais de grandes 
centros urbanos. 

No que se refere de maneira mais ampla à história da Capoeira em Divinópolis 
e na região centro oeste de Minas, nota-se que nos anos 1950 e 1970 ocorreu 
uma ascensão da manifestação cultural, quando as Rodas tinham um caráter de 
Capoeira de rua, com perfil não profissional. Neste contexto, destacam-se o Me-
stre Pica-Pau, Mestre Pisa, Mestre Tonhão e Mestre João Grande, detentores de 
um conhecimento tradicional e prático da Capoeira. Estes eram Mestres de Belo 
Horizonte e de outras capitais que passaram a disseminar a Capoeira no interior 
do Estado. Naquele momento, a capoeira era praticada entre grupos sociais mais 
marginalizados e nas periferias das cidades, sem organização formal.

Hoje, alguns dos grupos de Capoeira atuantes em Divinópolis são: Abadá Capoe-
ira, Aruanda Capoeira, Associação de Capoeira Chão Batido, Brasa viva, Rosa de 
Ouro, Grupo de Capoeira Morro de Santana, Grupo de Capoeira Arte Brasileira, 
Grupo Vôo do Morcego, Capoeira Sião Divinópolis: das senzalas à universidade, e 
a Roda de Capoeira que atualmente acontece no Museu histórico de Divinópolis.

No cenário belorizontino, teria sido na década de 1960 que chegou a Belo Horizon-
te o Mestre Toninho Cavaliere, nascido em Juiz de Fora. Na cidade natal ele teria 
convivido com mestres do Rio de Janeiro aprendendo a Capoeira. Nessa época, a 
capoeira mineira conquistaria o seu primeiro espaço: a ACM – Associação Cristã de 

Moços, localizada próxima a atual Praça Tiradentes. Tempos depois Mário Ladeira, 
o Mestre Jacaré, levou a capoeira para a sede do Clube Atlético Mineiro, que ficava 
próxima à Praça Raul Soares. A Capoeira também se fortaleceu surgindo as rodas 
de capoeira da Feira Hippie, nas noites de quinta-feira e manhãs de domingo. 
Ainda nos anos 1970 surgia a Academia de Mestre Caica, situada no bairro Santa 
Tereza. Em 1974, apareceu a capoeira nos campos de atletismo da Puc Minas. 
Conta-se que na época Mestre Pastinha veio a Belo Horizonte a convite do reitor 
Dom Serafim Costa, para fazer uma apresentação nos recintos da universidade. 

Nos anos 1980 surgiu o grupo Berra Boi, na Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas – FAFICH (UFMG), localizada na rua Carangola. Este grupo mudaria o rumo 
da capoeira Angola em Belo Horizonte. Vários mestres foram convidados para 
a inauguração do grupo, assim muitos praticantes da capoeira Regional se tor-
naram angoleiros, nomes como Mestre Léo, Mestre Primo e Guerreiro (Betim). Im-
portante salientar esta breve trajetória da Capoeira em Belo Horizonte pela estre-
ita ligação entre a Capital e a região do centro oeste mineiro, como já mencionado. 

Em meados dos anos 1990, observa-se uma primeira modificação no perfil e na 
prática da capoeira na região do centro oeste mineiro, certamente um reflexo do 
que acontecia de igual modo em Belo Horizonte. Neste momento há uma neces-
sidade da organização da prática da Capoeira, por causa dos grupos maiores das 
grandes capitais, como o caso de Belo Horizonte. Estes grandes grupos como o 
Abadá Capoeira, o Aruanda, o Grupo Capoeira Gerais, entre outros, formaram uma 
quantidade significativa de interessados na manifestação cultural. Estes alunos, 
aprendizes, instrutores e professores vão sair das capitais, principalmente de Belo 
Horizonte, e ir se instalar no interior do Estado disseminando a prática da Capoei-
ra em academias. Note-se que vai mudando o perfil de rua da Capoeira para uma 
forma mais elitizada. Ela passa a ser praticada dentro das academias de ginástica 
a partir da filiação a estes grandes grupos de Belo Horizonte. O perfil do praticante 
também muda neste momento. A classe média, que frequenta as academias de gi-
nastica são o público alvo e se beneficia da prática. Neste momento a Capoeira vai 
mesclar as práticas ritualísticas tradicionais e históricas com questões do corpo e 
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do esporte. Seus alunos e praticantes estão preocupados com o condicionamento 
físico e corporal e a Capoeira é apenas um meio para se atingir estes objetivos. 
Não há um cuidado com os rituais, como no passado, e sim com a performance e 
os impactos da atividade física no corpo dos seus praticantes. 

Assim, entre as décadas de 1990 a 2000 observa-se um grande ânimo para a práti-
ca da Capoeira. Muitas Rodas estão acontecendo principalmente na região de Di-
vinópolis. Ali, verifica-se que um local de prática da manifestação cultural era na 
Praça da Igreja Matriz, a praça central da cidade. Neste momento, muitos jovens 
estão sendo formados e se interessam pela Capoeira, seja nas ruas ou nas aca-
demias.

Já em meados dos anos 2000, novamente ocorreu outra profunda modificação 
quanto à prática e os rituais da Capoeira. Nesta época há uma desmobilização 
daqueles grupos tradicionais e uma pulverização para formação dos novos gru-
pos a partir dos jovens que foram doutrinados. Muitos instrutores e professores 
se desvinculam destes grupos maiores de Belo Horizonte e de outras capitais e 
vão abrir suas próprias academias e criar os seus grupos. Esta fase coincide com 
a difusão de práticas de artes marciais nas academias, tais como o jiu-jitsu, judô, 
muay-thai, karatê, taekwondo, ou outras ligadas ao boxe, como o MMA (Mixed 
Martial Arts). Com esta difusão, a Capoeira perde espaço para estas outras modal-
idades e o público praticante diminui consideravelmente. 

Outro fator significativo nesta mesma época foi o reflexo da promulgação da Lei nº 
9.696/1998, que dispôs sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e 
criou os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. 
Esta Lei determinou que apenas profissionais graduados, ligados aos Conselhos 
de Educação Física, poderiam ministrar aulas de capoeira nas academias e nas 
escolas. O enquadramento da profissão do profissional da Capoeira criou certo 
abismo entre os Mestres práticos e aqueles jovens formados que aprenderam 
a Capoeira dentro dos grandes grupos. Neste cenário, a Capoeira passará nova-
mente por profundas modificações entre meados dos anos 2000 e a década de 

2010. Verifica-se que estes profissionais que atendem à Lei 9.696/1998 em muitos 
casos não estão preocupados com a ritualística que envolvia a Capoeira até então, 
talvez por desconhecimento ou inexistência de uma tradição, e sim com questões 
mais relacionadas ao corpo e condicionamento físico. 

O percurso atual da Capoeira delineia-se a partir da vinculação desta prática a 
projetos sociais das prefeituras, das escolas e dos CRAS. Nas escolas, ela se torna 
uma via para que os alunos marginalizados socialmente se engajem no exercício 
da Capoeira como atividade física e também de formação moral, social e disci-
plinar. A questão disciplinar e ética é sempre ressaltada nas entrevistas com todos 
os praticantes. Dentro das academias serão poucas as que oferecem a Capoeira 
como modalidade optativa.

Analisando este contexto, nota-se que a Capoeira se torna, mais uma vez, um 
movimento de resistência em regiões periféricas das cidades e em regiões des-
qualificadas financeiramente, como as zonas centrais das cidades que não são 
bem vistas pela população de uma maneira geral. A Capoeira se liga assim, a uma 
população mais periférica. 

No entanto, se este percurso aproxima a Capoeira atual à sua história secular 
de resistência, os caminhos de sua prática hoje estão bastante distintos de suas 
raízes. A Capoeira como delineada atualmente, na região do centro oeste minei-
ro, está se desvinculando cada vez mais das suas matrizes tradicionais, dos seus 
rituais e de um histórico da cultura negra de raiz. Correntemente percebe-se, in-
clusive, a participação efetiva de professores e instrutores praticantes da religião 
evangélica. O conhecimento tradicional e os rituais espirituais de matriz africana 
a que ela tradicionalmente se associava, em muitos casos, é visto como impediti-
vo da prática. Assim, a Capoeira se desvincula de suas matrizes culturais e vai se 
ligando a uma modalidade esportiva, como já sinalizava quando a prática deixou a 
rua e foi habitar as academias de ginástica. Porém, os professores ressaltam que 
a filosofia da capoeira deve ser mantida mesmo quando uma ritualística é aban-
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donada. Esta filosofia está expressa na difusão de valores morais e atitudes como 
respeito ao próximo, de fraternidade e de comunidade. 

A partir da década de 2010, também, nota-se que os grupos de capoeira se viram 
diante da necessidade de criação de CNPJs e de uma burocratização de sua or-
ganização e métodos para que pudessem participar de editais e conseguirem fi-
nanciamento e parcerias público e/ou privadas. Neste caminho esboçado até aqui 
desaparecem os Mestres antigos, aqueles que tinham na prática da manifestação 
cultural sua formação e disseminação do conhecimento e surgem os professores 
de capoeira, com formação em Educação Física ou outro curso superior. Esta foi a 
realidade encontrada na região de Divinópolis e em Carmo do Cajuru. 

É necessário ressaltar que o reconhecimento da Roda de Capoeira e do Ofício do 
Mestre Capoeira como Patrimônio Imaterial brasileiro pelo IPHAN, em 2008, fez 
com que a demanda, principalmente dentro das escolas, e o interesse por sua 
prática aumentasse, como veremos neste item, porém, com este perfil mais es-
portivo do que ritualístico e ligado a movimentos sociais. 

Considerações Finais
É da natureza dos bens patrimoniais imateriais a instabilidade. Os bens intangíveis 
variam com o local, com as condições econômicas, com as gerações e idade de seus 
praticantes. Por isto eles são fluidos, dinâmicos, variam no tempo e no espaço. 
Diferentemente dos bens materiais, os imateriais não se cristalizam, de modo in-
verso, estão em constante mudança, sem que isso inviabilize a sua chancela como 
patrimônio cultural de determinado grupo. É preciso ter no campo de visão este 
entendimento para conceber a Roda de Capoeira como patrimônio imaterial bra-
sileiro, apesar da enorme diversidade apresentada de grupo para grupo, de ci-
dade para cidade, de estado para estado, de Mestre para Mestre, sem que deixe 
de ser Capoeira.

Deste modo, um plano de salvaguarda para a Roda de Capoeira e para o Ofício 
dos Mestres detentores deste saber deve ter este entendimento e a compreensão 
que transformações ocorrerão e que elas devem ser esperadas. Contudo, é pre-
ciso existir alguns parâmetros e critérios norteadores para que não se perca a 
essência junto com sua dinamicidade própria. 

Acreditamos que são necessárias ações para fortalecimento do saber deste Me-
stre, propiciando o contato dele com outros Mestres de Capoeira tradicionais 
como os existentes no Rio de Janeiro e em Salvador, além de incentivos para que 
ele permaneça na prática e difundindo seu saber nas cidades menores. Neste sen-
tido, podem ser feitas ações mitigadoras que visem a disseminação do conheci-
mento deste Mestre para formação de novos Mestres no futuro e incentivo para 
que ele permaneça como promotor, portador e entusiasta deste saber cultural.
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RESUMO
O presente artigo é resultado da pesquisa de iniciação científica do Programa de 
Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU, que abordou a cultura local, o 
civismo e a identidade cultural do município de Descanso, SC, tendo como base o 
Patrimônio Histórico e Cultural. O objetivo principal foi descobrir os Patrimônios 
Históricos e Culturais existentes no município. Para isso, de início, foram realizadas 
leituras do Plano Diretor e das legislações para averiguar a existência de 
tombamentos ou medidas de preservação. Posteriormente, foram feitas leituras 
sobre a história da cidade e conversas com os primeiros moradores, a fim de 
elaborar um levantamento dos Patrimônios. Em seguida, com um questionário 
semiestruturado, os proprietários foram entrevistados sobre as seguintes questões: 
o histórico do imóvel, sua importância para a época, seu contexto com a paisagem, 
sua preservação, manutenção e como se relaciona com o cotidiano local. Assim, 
destaca-se a existência de diversas edificações históricas e culturais no município, 
que são representantes concretas da cultura e da história local. Felizmente, apesar da 
inexistência de tombamento, observa-se que estão sendo preservadas pelos próprios 
moradores. 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico; Identidade; Cultura.
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Políticas de preservação do patrimônio no Brasil
O Patrimônio Histórico e Cultural brasileiro recebeu uma das primeiras tentativas 
de proteção legal, com o projeto do deputado Luiz Cedro em 1923, que sugeria 
a criação de uma Inspetoria dos Monumentos Históricos. Ainda nessa década, o 
deputado e historiador Wanderley Pinho descreveu em seu projeto de lei elemen-
tos arquitetônicos como forros, azulejos, colunas, pilares e portas, entre os itens a 
serem preservados (LEMOS, 2010).

Mas é apenas em 1936 que surge um projeto eficaz, do escritor Mario de Andrade 
e se torna lei em 30 de novembro de 1937, fundando o Serviço de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – SPHAN. Contudo, por ser inovador, talvez seu pro-
jeto tenha assustado as autoridades, pois, partes do que Mario propôs foi esque-
cido, principalmente a categoria que englobava a arquitetura. O próprio título da 
entidade sugere a perda da essência da redação de Mario, ao distinguir apenas 
bens artísticos e históricos (LEMOS, 2010).

Atualmente o SPHAN recebe o nome de IPHAN – Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional, que rege o Patrimônio Histórico e Cultural nacional e já 
reconhece bens móveis, imóveis e paisagens culturais, além de utilizar o conceito 
Patrimônio Cultural. Tem buscado atuar mais próximo dos municípios, estados e 
comunidades, em prol de resultados expressivos na preservação do patrimônio 
brasileiro (MEIRA, 2004; PORTA, 2012).

Para tanto, o dispositivo legal de preservação mais efetivo é o tombamento, utilizado 
pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal para preservar a memória nacional. 
Sua finalidade é proteger bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e 
afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracteriza-
dos (IPHAN, 2014). 

Há também duas leis importantes: o Decreto-Lei federal no. 25, de 1937, que “organiza 
a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”; e a Lei Estadual no. 5.846, de 

1980, que dispõe sobre a preservação do patrimônio Catarinense (LEMOS, 2010). 
Enquanto os bens de interesse local devem ter o zelo dos órgãos de defesa do patrimô-
nio existentes nas cidades (CREA – SP, 2007).

Diante de tais considerações, ressalta-se a importância da preservação do pat-
rimônio, como bens que contam a história de um povo através de sua arquitetura, 
e contribuem para manter vivos os costumes, a identidade e a memória nacional, 
além de despertar a valorização do lugar pelos moradores. No entanto, para con-
servar a memória de uma nação é preciso conservar a memória de cada estado e 
município, a começar pelo nosso (CHOAY, 1925).

Descanso, SC: A Cidade e seus Espaços Edificados
Importante ressaltar alguns acontecimentos que ocorreram antes da efetiva col-
onização do município, como a passagem da Coluna Prestes, liderada por Luiz 
Carlos Prestes em 1925. Esse fato não teve relação direta com a colonização, mas 
foi marco importante de sua história, como veremos adiante (ORO, 2001).

O início da colonização aconteceu de forma similar aos municípios vizinhos, com 
a venda de terras pelas empresas colonizadoras, que traziam os interessados gra-
tuitamente do Rio Grande do Sul. Uma peculiaridade é que em Descanso se insta-
laram, sobretudo, descendentes de poloneses do distrito de Casca, município de 
Guaporé (ORO, 2001). 

Entre esses primeiros moradores destacam-se as famílias Ciechanowski, Wronski, 
Peitroski e Graboski, que se instalaram em 02/02/1935, vindos de Casca, forman-
do nesse ano a vila chamada Linha Polonesa (HEINEN, 1997). Durante entrevistas, 
as famílias Jaroseski, Roman, Faccio, Deggani, Mingori, Panagalli, Jacinski e Lopes 
também foram apontadas como pioneiras ou importantes em algum momento 
para desenvolvimento do município.

A substituição do nome Linha Polonesa para Descanso ocorreu em 1925, como 
homenagem à pausa (para descansar) que a Coluna Prestes fez no município 
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(ORO, 2001). Contudo, outros autores defendem que depois de Linha Polonesa, 
o povoado foi nomeado de Linha Marechal Pilsudski, e que a troca aconteceu 
porque muitos viajantes passavam pela região para comprar terras, e o município 
era o ponto de descanso (HEINEN, 1997).

No que diz respeito às primeiras infraestruturas, Oro (2001) explica que uma es-
trada de 20km de extensão e oito metros de largura foi aberta pelos moradores 
com auxílio de machado, foices e enxadas. Como pagamento por esses serviços, a 
Empresa Colonizadora cedeu 52 lotes coloniais aos pioneiros. Essa via, hoje asfal-
tada, liga o Bairro Santa Rita, em São Miguel do Oeste – município vizinho-  à Linha 
São Valentin, em Descanso.

A moradia nos primeiros dias era de madeira lascada à mão e de chão batido, com 
exceção da sala, que tinha assoalho. De acordo com Oro (2001, p. 30) “media mais 
ou menos 6 a 7 metros por 12, além da varanda [...]” e localizava-se próximo às in-
stalações da antiga Madeireira Redentora Ltda. Conforme as famílias iam constru-
indo suas próprias residências, iam deixando o “acampamento”. Nesse assunto, 
é importante ressaltar que já havia um povoado na Linha Leste e na Linha Vorá, 
interior do município, antes mesmo da vila, contudo não se consolidou como o 
centro do município.

Os entrevistados contam que muitos jovens, devido à grande quantidade de mos-
quitos, a saudade da terra natal e da família, desistiram em algumas semanas. 
Mas, com esforço a vila foi se desenvolvendo até que em 13 de julho de 1950 tor-
nou-se Distrito de Chapecó, e em 16/12/1956 foi elevado à categoria de Município 
(ORO, 2001).

Sobre a arquitetura, durante pesquisa foram encontrados alguns padrões, como o 
uso de Pinheiro (abundante no período), vigas, caibros e barrotes serrados à mão, 
com exceção de algumas famílias, com maior poder aquisitivo, que adquiriam a 
madeira em uma serraria em Pinhal, Iporã do Oeste, cidade vizinha (ORO, 2001). 
Há também a predominância de telhas cerâmicas e telhados com inclinação alta, 

além da presença de porão, sala e cozinha grandes, como pode ser observado nos 
levantamentos a seguir. 

Para o levantamento, observou-se a raridade e a importância arquitetônica, além 
da representatividade para a cultura, história e memória local, podendo colabo-
rar para a preservação da identidade coletiva, como expõe o Inventário Nacional de 
Referências Culturais do IPHAN (2000).

Monumento a Cristo Redentor e Gruta Nossa Senhora 
de Lourdes
A ideia de construir um Monumento a Cristo Redentor, surgiu de Padre Aurélio 
Canzi, figura importante que atuava também como médico na região nos primeiros 
anos. Sua sugestão foi dada a quatro famílias que haviam feito uma promessa 
relativa à transação de terras, e a construção do Monumento seria uma forma de 
pagamento (HEINEN, 1997).

Assim, o terreno foi doado localiza-se no alto de um morro a Oeste da vila e o ped-
estal começou a ser erguido por Jorge Veit, de São Miguel do Oeste. Em 21/07/1949 
deu-se início a construção do corpo da estátua, executado pelo casal Alfredo e Eli-
sa Staege, de Guaporé no Rio Grande do Sul (ORO, 2001).

Sua inauguração aconteceu em 09 de outubro de 1949, medindo 9 metros de altu-
ra e pesando 30 toneladas. Uma curiosidade é que o acabamento foi efetuado de 
cima para baixo. Dois anos depois, em 04/02/1951 houve a inauguração da Gruta 
Nossa Senhora de Lourdes, ao pé do Morro do Cristo, como complemento a esse 
lugar espiritual (HEINEN, 1997).

Hoje, o Monumento e a Gruta constituem o ponto turístico mais importante do 
município e pode ser admirado pelos moradores quase de qualquer ponto da 
cidade. Além disso, com a vista privilegiada, pode-se admirar à paisagem de quase 
todo o município.
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Residências
• 01

Construída em 1947 na esquina da Avenida Ladislava Poleto com a Rua José Bon-
ifácio, é uma das residências mais antigas encontrada durante a pesquisa, com-
pletando 71 anos. Essa residência atrai os olhares pela arquitetura que destoa do 
entorno: telhado de várias águas, consideravelmente inclinado e uso de madeira 
na construção, características que evidenciam as construções da época

 O atual proprietário adquiriu o imóvel da família Coletto em 1972, no período 
em que a rua era apenas uma “estrada de carroça” e os únicos imóveis existentes 
eram a Igreja, o comércio de Léo Agostini, um galpão e duas casas. Contudo, nessa 
fase, a Prefeitura elevou o nível da rua em dois metros, fazendo com que o imóvel 
ficasse abaixo do nível da via. 

Diante disso, o proprietário teve de elevar a casa, e esse é o motivo pelo qual o 
porão é de alvenaria e não de madeira, como pode ser visto na imagem 01. Assim, 
a entrada do porão, que era na frente, passou a ser na lateral e o banheiro foi 
construído dentro de casa, para aproveitar a reforma. A casa foi erguida com rolos 
de madeira, os mesmos usados por Léo Agostini (vizinho) para transportar sua 
residência e comércio para o outro lado da rua. 

Imagem 01: Residência Histórica 01

Fonte: Os autores (2018).

Tratando das conformações originais da casa, a madeira é de Pinheiro, toda dupla 
e nunca foi trocada, nem as telhas cerâmicas. As aberturas são de Louro, possivel-
mente vindas de Chapecó. Originalmente a entrada se dava por uma porta na 
sala, que ainda existe, mas não é mais usada pois hoje a entrada é pela cozinha. 
O pé-direito é de três metros, considerado alto em relação às construções atuais. 

Sobre as repartições, possui três quartos, sala, cozinha, varanda, dois banheiros e 
recentemente a garagem. No entanto, inicialmente, a varanda era maior, com piso 
e guarda corpo de madeira, enquanto a cozinha era menor. Por necessidade, de-
cidiram diminuir a varanda, para aumentar a cozinha, e substituíram as madeiras 
por alvenaria, além de colocar forro de PVC no teto da varanda.

 Outra alteração é a instalação elétrica completamente nova, uma vez que antig-
amente havia apenas uma tomada em casa cômodo, e ao passar do tempo isso 
passou a não suprir mais as demandas. 

Além do valor histórico e cultural de sua arquitetura, pode-se se citar outros itens 
com valor patrimonial, como um poço ainda da época de sua construção, de onde 
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retiravam a água. Quando questionado sobre a importância que a residência rep-
resenta, o Entrevistado 01 afirmou que não pretendem desmanchá-la, e concluiu 
dizendo: “Ah, eu gosto dessa casa porque é boa. Pra mim morar, eu não quero 
outra melhor. ”

• 02

Começou a ser construída em 1963 e até hoje atrai a atenção, pois é um dos pou-
cos remanescentes da arquitetura em madeira deitada no município (como mos-
tra a imagem 02), e se localiza no centro da cidade, na Rua Martin Piaseski. Quando 
questionado sobre os motivos dessa peculiaridade, o Entrevistado 02 respondeu: 

Eu fiz ela assim, de madeira deitada, porque quando eu fui comprar 
a madeira na SICAN - Sociedade, Indústria e Comércio Aparício Nunes 
LTDA, em São Miguel do Oeste [cidade vizinha], eu tinha um plano de 
Moto, que eu tinha feito na SICAN. E a SICAN me cedeu a madeira, mas 
disse que poderia me dar a madeira pra eu cercar a casa, tudo de 
madeira deitada. 

Imagem 02: Residência e Comércio 02

Fonte: Os autores (2018).

A madeira é Pinheiro, tanto na parte externa quanto na interna, uma vez que a 
casa é dupla. As telhas são de zinco e não mais cerâmicas, pois o proprietário refez 
a cobertura há aproximadamente 30 anos. As telhas antigas haviam sido produz-
idas em Descanso, na olaria.

Assim como essa, houveram outras reformas e ampliações. Houve ampliação da 
varanda e substituição da madeira por alvenaria. Um banheiro foi construído den-
tro da casa, e também uma cozinha anexa, que antigamente ficava onde é a sala 
hoje. 

Nessa antiga cozinha havia uma janela, que é a porta de entrada da casa. A sala 
passou a ser quarto, assim a porta da sala passou a ser a janela do quarto. Ou 
seja, a família foi modificando e ampliando a residência conforme a necessidade 
e a mudança de costumes.
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Há hoje três quartos, sala, cozinha, banheiro e porão, mas na época existia apenas 
um quarto grande. Muita coisa mudou também no entorno, o Entrevistado 02 
afirma que quando construiu a casa, não havia quase nenhum dos atuais imóveis 
no entorno.

Sobre sua importância para o município, pode-se dizer que representou e ainda 
representa uma relevância econômica, pois era e é uma edificação de uso mis-
to, com residência aos fundos e comércio na frente. Por vários anos o patriarca 
da família trabalhou em uma Alfaiataria, enquanto alugava a outra parte da sala 
comercial para o Correio. Quando ele se aposentou, sua esposa abriu um salão de 
beleza e loja de linhas e lãs. Hoje a sala é alugada para uma loja de roupas. 

• 03 e 04

Construída por volta de 1958, essa residência, expressa na imagem 03, foi uma das 
primeiras casas de alvenaria construídas no município, e se localiza na Rua João 
Agostine, cujo entorno possui cerca de quatro moradores. A família é pioneira no 
município, mas os proprietários vieram do Rio Grande do Sul apenas em 1950, e 
alguns anos mais tarde construíram sua casa de alvenaria, que completa 60 anos. 

Posteriormente, aproximadamente em 1962, construíram um depósito de bebi-
das em frente à casa, que é hoje a residência de um de seus filhos. Por isso hoje 
encontram-se no lote duas residências antigas de alvenaria.  

Mas a peculiaridade mais relevante encontra-se na residência mais antiga, trata-se 
da técnica construtiva utilizada: tijolo e barro, como explicam os Entrevistados 03 
e 04:

Aquela vez não tinha tijolo, nada. Aqui [em Descanso] nós botamos 
a olaria pra fazer o colégio, até ganhamos dinheiro adiantado pra 
comprar as coisas pra fazer o tijolo. Então essa casa nós fizemos ... 
não tinha ferro, em baixo não tinha brita. O nono juntava pedra no rio, 
batia com o martelo pra fazer viga. A viga fizemos de arame de cerca, 
farpado. E não é cimento que ta assentado, é barro!  (ENTREVISTADA 03).

Eu esmagava com os pés o barro e levava. Até a nona cortava os tijolos 
[...]. E pode ver, não ta nada rachada. (ENTREVISTADO 04)

Assim, a construção desse imóvel em uma época em que a maioria das edificações 
eram de madeira, foi possível devido ao fato de que o casal possuía uma olaria, 
localizada no atual Restaurante Carga Pesada. 

Imagem 03: Residência histórica 03

Fonte: Os autores (2018).

A respeito dos cômodos da casa, sabe-se que já foram ampliados e reformados, a 
exemplo da garagem, construída posteriormente, e da varanda, que foi reforma-
da. As janelas de madeira de Loro, produzidas na região, foram substituídas pelas 
de vidro e alumínio. As telhas eram de barro, vindas de Santa Rosa, e ainda são as 
mesmas.
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O piso de madeira também foi substituído pela cerâmica, hoje restam apenas dois 
quartos com o assoalho original, cujo layout traz uma particularidade. Como na 
época o assoalho era apenas produzido com 5,5m de comprimento, para não cor-
tar as tábuas, a colocação foi feita em forma de “V”. 

Já a edificação mais recente se localiza na frente do lote, e também é de tijolo 
maciço fabricado na olaria dos proprietários. Hoje a casa chama atrai os olhares 
por estar tomada por trepadeiras.

Além disso, em seu interior há inúmeros itens históricos e culturais restaurados 
pelo proprietário da casa, como guarda-roupas, máquinas de datilografia, vitrolas 
e o primeiro lampião que Padre Chico (figura importante para o município) trouxe 
à Descanso. Além disso, há dois poços d’ água na propriedade, sendo um da época 
de construção das casas. 

Em síntese, além da arquitetura há outros itens que conferem valor patrimonial a 
esse lugar, pois a história, a técnica construtiva e os materiais utilizados configur-
am grande importância para a memória da cultura local. 

• 05

Não foi possível encontrar exatidão em relação ao ano de construção desse imóvel, 
pois já passou por várias famílias. Contudo, sabe-se que data dos primeiros anos 
da década de 60 e que a atual proprietária comprou o imóvel há 45 anos atrás, 
de uma família que a havia adquirido com o primeiro morador e responsável pela 
construção. 

Na época havia cerca de três moradores no entorno, hoje há prédios, casas e 
comércios, pois está localizada na Rua Martin Piaseski, umas das principais do 
município. No entanto, pode passar despercebida pois encontra-se no miolo da 
quadra. Mas nem sempre foi assim, no período em que foi construída, localiza-
va-se em frente à rua. Porém, a via foi elevada e a casa transportada para o centro 

da quadra com o auxílio de rolos de madeira e apoiada em alicerces de alvenaria, 
que antes de madeira.

Sobre isso, a Entrevistada 06 conta que: “Eles ergueram a rua tanto que se enxer-
gava só o telhado da minha casa, entrava quase pela janela a terra dentro de casa. 
Depois a gente puxou ela inteira pra cá. ”

Mas ainda assim, com o olhar atento ao Patrimônio Histórico e Cultural, a residên-
cia se destaca. Sua técnica construtiva, os cuidados com a manutenção e paisag-
ismo, a pintura de cor rosa claro e os com tijolos intercalados, com elementos 
vasados, exprimem uma arquitetura graciosa, como mostra a imagem 04.

Imagem 04: Residência histórica 05

Fonte: Os autores (2018)

Preocupados com a manutenção do imóvel, várias medidas já foram tomadas, 
como a troca do revestimento externo, que antes era de tabuinha de Pinheiro, por 
Angico e Grápia. As janelas com venezianas no sistema de abrir, foram substituí-
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das pelas venezianas de correr, enquanto o forro e as paredes internas receberam 
PVC, colocado por cima da madeira antiga. Contudo, as telhas ainda são originais. 

Sobre os cômodos, inicialmente havia três quartos, no entanto um foi transfor-
mado em despesa, restando dois. Houve a ampliação da cozinha e construção 
do banheiro dentro da edificação. A casa era acessada pela chamada “salinha”, 
cômodo muito comum na época. Hoje essa salinha é uma despensa, e a entrada 
da casa é por uma sala maior, antiga cozinha. 

Anexo à casa foi construído a nova cozinha, o banheiro e uma área de serviço, 
além da ampliação da varanda. É o que declara a Entrevistada 05: “Essa casa era 
bem quadradinha, estilo de antigamente mesmo, mas eu ampliei”. De qualquer 
forma, apesar das mudanças exigidas pelas novas demandas dos moradores, a 
residência ainda figura como imóvel importante em termos arquitetônicos e tam-
bém culturais, por contar a história de uma evolução de materiais e de novas 
técnicas construtivas.

• 06

Localiza-se na Rua José Bonifácio desde 1966, período em que existia apenas 
uma casa na esquina, onde hoje é o Hospital, e a residência 01, que consta nessa 
pesquisa. A estrada era de chão, então não passava carro, apenas carroças. 

Esse imóvel teve importância socioeconômica para o município pois era, inicial-
mente, a loja de materiais de construção e a residência do casal, que veio de En-
cantado no Rio Grande do Sul. Posteriormente, foi a sede do Banco do Brasil e 
recentemente uma loja de roupas. 

Porém, essa não foi a primeira moradia da família, pois ao chegar em Descanso se 
instalaram em uma pequena casa de madeira, que seria, anos mais tarde, trans-
portada e anexada à casa nova. Nessa mudança o telhado e outros itens foram 
substituídos, mas os barrotes do alicerce permaneceram originais.

O imóvel mede 18 x 15 metros, é de madeira de Pinheiro retirada em Descanso, e 
a técnica construtiva utilizada foi Mata Junta com paredes duplas, e estrutura com 
barrotes de 16cm x 8cm x 5,5m de comprimento. 

As telhas cerâmicas vieram de Encantado, e ainda são originais, enquanto duas 
janelas, de madeira de Loro fabricadas no município, foram substituídas, ficando 
fácil a distinção entre elas, pois são de ferro e maiores que as demais.

O assoalho é de Pinheiro, ainda original, o que permite enxergar as marcas deixa-
das pelas paredes internas. Sobre esse cuidado com o piso, a Entrevistada 08 ex-
plica:  

Eu que lixei isso aqui. Tudo de joelho! Eu. Depois passamos óleo... 
um óleo de antigamente, que se pegava roxo terra, óleo de linhaça e 
secante, e fazia o óleo. Até cera de abelha pra depois passar em cima. 

Segundo o Entrevistado 07, inicialmente havia três quartos, cozinha, sala e 
banheiro nos fundos, separados da loja por um corredor. Desse modo as aco-
modações da família ficavam nos fundos enquanto a loja ficava na frente, motivo 
pelo qual apenas a fachada frontal é de alvenaria. 

Os tijolos da fachada frontal foram fabricados em olaria própria, no entanto pos-
suíam consideráveis imperfeições e acabamento inconsistente. Para solucionar, 
toda a fachada foi reboca e com o auxílio de um prego, os vincos do rejunte foram 
recriados. 

Outra mudança foi o acesso ao depósito da loja, que fica no porão e era acessado 
apenas por fora da edificação. Posteriormente uma escada foi construída dentro 
do imóvel, dando acesso ao depósito. Além disso, o houve o rebaixamento do 
forro da edificação, com exceção de um quarto, onde predomina a altura real do 
pé-direito de 5,5m, devido ao fato de que as tábuas eram vendidas apenas nessa 
medida na época. 
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Ainda assim, afirma-se que é um imóvel de importância socioeconômica para o 
município, por se tratar de comércio e também por ter sido utilizada por outros 
estabelecimentos e instituições. Felizmente, atualmente continua fazendo parte 
do cotidiano da população Descansense. Pois isso é o mais importante, que, den-
tro das condições de segurança e uso, o bem patrimonial não fique abandonado a 
mercê do tempo, do desgaste e do desuso, mas que permaneça vivo na memória 
e no cotidiano dos habitantes.

CONCLUSÃO
Dessa forma, percebe-se que há inúmeros bens de valor histórico e cultural no 
município de Descanso, que servem como representantes da história, memória 
e cultura local, e contribuem para a formação da identidade do município e dos 
moradores. 

A lei orgânica de Descanso, no Capítulo II, artigo 8°, inciso XXIX afirma que é com-
petência do município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural lo-
cal. Enquanto o artigo 186, aborda alguns instrumentos legais de preservação, 
afirmando que o município, com a colaboração da comunidade, protegerá o pat-
rimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, de-
sapropriação e outras formas. E que os danos a esse patrimônio serão punidos 
na forma da lei.

No entanto, apesar da existência da lei e dos instrumentos de preservação, não 
há registros de tombamento de nenhum dos imóveis apresentados, seja a nível 
Municipal, Estadual ou Federal. Apesar disso, felizmente, ainda fazem parte do 
cotidiano dos munícipes, pois há moradores e outros imóveis abrigam comércios. 
Dessa forma os bens não caem no desuso, nem no esquecimento, ao passo que 
as frequentes manutenções feitas pelos próprios proprietários os resgatam do 
desgaste, das ações do tempo e das intempéries.

Entende-se então, que a cidade possui Patrimônio Histórico e Cultural, que o mes-
mo está em uso pelos moradores e que recebe manutenção por parte deles. Mas 
que é preciso medidas efetivas de preservação a partir de dispositivos legais, para 
que a memória, a cultura, a história e a identidade não se apague ao longo das 
gerações, em razão da perda do patrimônio edificado.
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RESUMO:
Este texto tem como objetivo destacar a obra do paisagista Roberto Burle Marx no 
Campus da Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e apontar os desafios para sua preservação, ressaltando seu status de patrimônio 
cultural e sua importância pela situação excepcional de estarem situados em 
um espaço de educação universitária. O trabalho insere-se numa pesquisa mais 
abrangente voltada para o estudo de valores e significados de paisagens, e sua 
metodologia inclui pesquisas de campo, entrevistas e consulta a documentos 
originais. Burle Marx é um dos mais importantes paisagistas do século XX, e suas 
propostas para a cidade universitária são importantes para a compreensão do 
legado do Movimento Moderno brasileiro. A cidade universitária da Universidade do 
Brasil (hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro) é o mais antigo e o maior campus 
universitário brasileiro, projeto de Jorge Machado Moreira. Neste campus Burle Marx 
atuou no edifício do IPPMG (Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira) 
em 1952, e no da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) em 1960. Estes dois 
projetos paisagísticos, embora em péssimo estado de conservação, representam um 
momento importante da obra de Burle Marx, e trazem questões importantes relativas 
à preservação do moderno no Brasil. Como preservar este patrimônio, considerando 
seu contexto universitário e os desafios e possibilidades que esta situação apresenta? 
O texto apresenta inicialmente o conceito de paisagem-escola; em seguida apresenta 
os projetos paisagísticos de Burle Marx para a Cidade Universitária, ressaltando 
as relações dos projetos com um espaço voltado para a educação universitária. 
Depois apresenta a situação atual, assim como as iniciativas e esforços para 
sua preservação. O trabalho conclui destacando os principais desafios para a 
preservação deste patrimônio e sua gestão, ressaltando que os projetos paisagísticos 
do IPPMG e da FAU fazem parte do legado erudito de Burle Marx e do Movimento 
Moderno no Brasil, incorporando valores culturais, estéticos e botânicos que 
destacaram internacionalmente profissionais brasileiros.

Palavras-Chave: Roberto Burle Marx; cidade universitária; paisagem-escola; 
patrimônio; preservação.
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INTRODUÇÃO
Roberto Burle Marx é um dos mais importantes paisagistas do século XX. Sua obra 
no Brasil e no exterior traz uma contribuição ímpar para a compreensão do mov-
imento moderno em arquitetura e paisagismo. Entretanto, a preservação de pat-
rimônios paisagísticos no Brasil enfrentam questões que podem comprometer a 
preservação e manutenção deste legado. Este trabalho se propõe a discutir uma 
destas situações: os projetos paisagísticos de Burle Marx na Cidade Universitária 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O trabalho insere-se numa pesquisa mais abrangente voltada para o estudo de 
valores e significados de paisagens, e sua metodologia inclui pesquisas de campo, 
entrevistas e consulta a documentos originais. A cidade universitária da Universi-
dade do Brasil (hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro) é o mais antigo e o 
maior campus universitário brasileiro, projeto de Jorge Machado Moreira. Neste 
campus Burle Marx atuou no edifício do IPPMG (Instituto de Puericultura e Pedi-
atria Martagão Gesteira) em 1952, e no da FAU (Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo) em 1960. Estes dois projetos paisagísticos, embora em péssimo estado 
de conservação, representam um momento importante da obra de Burle Marx, e 
trazem questões importantes relativas à preservação do moderno no Brasil. Como 
preservar este patrimônio, considerando seu contexto universitário e os desafios 
e possibilidades que esta situação apresenta? O texto apresenta inicialmente o 
conceito de paisagem-escola; em seguida apresenta os projetos paisagísticos de 
Burle Marx para a Cidade Universitária, ressaltando as relações dos projetos com 
um espaço voltado para a educação universitária. Depois apresenta a situação 
atual, assim como as iniciativas e esforços para sua preservação. O trabalho con-
clui destacando os principais desafios para a preservação deste patrimônio e sua 
gestão, ressaltando que os projetos paisagísticos do IPPMG e da FAU fazem parte 
do legado erudito de Burle Marx e do Movimento Moderno no Brasil, incorpo-
rando valores culturais, estéticos e botânicos que destacaram internacionalmente 
profissionais brasileiros.

1.  O patrimônio do Burle Marx como paisagem-escola. 
“A missão social do paisagista compreende, sem sombra de dúvida, um 
aspecto pedagógico. Cumpre-lhe fazer compreender e amar o que a 
natureza representa, com a ajuda de seus jardins e de seus parques”. 

Roberto Burle Marx, 1992 cit in (Leenhardt, 2010, p. 50)

A paisagem-escola fala da paisagem bio-cultural em que as experiências vividas 
causam emoção e tomam um espaço em nossa memória. Dentro da ideia da pais-
agem-escola, um de seus componentes é a Academia. É o papel dos lugares de 
ensino - incluindo o lar - demonstrar as relações de equilíbrio homem-paisagem.

“Devemos fazer nossos filhos entrarem em contato com a natureza, 
compreenderem o patrimônio que possuem. Fazê-los plantar, 
compreender a importância das árvores, ensinar-lhes a não mutilá-las. 
Mostrar-lhes a importância das associações de plantas, da ecologia. 
Ensinar-lhes a coletar sementes, semear, plantar as pequenas mudas, 
ter amor por elas, para que possam medrar. Que passem a ver plantas 
como seres vivos, que tem o direito de crescer, florindo, frutificando, 
incutindo neles a importância da perpetuação, a maravilha da 
expectativa de uma formação de botões, desabrochando em floração. 
[...] Passar a ver esse complexo, que é a natureza, onde as associações 
mais assombrosas despertam emoções estéticas, provocadas pela 
forma, pelos ritmos, pela exuberância das cores” (Burle Marx, 1987 p. 
91)

Roberto Burle Marx, além de um dos mais importantes paisagistas do século XX, 
foi também um grande mestre e suas obras são verdadeiras aulas ao ar livre. Em 
várias entrevistas, ele destacou a importância do aspecto pedagógico na missão 
social do paisagística. Não é difícil perceber que, nas obras de Burle Marx, o com-
ponente didático sempre estava incluído nos projetos – inclusive nos trabalhos 
que não eram implantados em locais predominantemente de caráter educacional.
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Nesse sentido, dentre os projetos de Burle Marx para espaços educativos ressal-
tamos a casa escola, jardins-escolas, campus universitários e os jardins botânicos: 
O Sitio Burle Marx, jardins da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Instituto 
de Puericultura da Universidade Federal de Rio de Janeiro, Campus Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Jardim Botânico da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, 
Campus da Universidade Federal de Pernambuco, Jardim Botânico de Maracaibo, 
Maracaibo-Venezuela  (Leenhardt, 2016). As expedições botânicas, os jantares, as 
festas e as palestras também são experiências educativas que mereceriam uma 
atenção especial.

O componente didático das obras de Burle Marx sempre estava incluído nos pro-
jetos, inclusive naqueles que sequer eram dirigidos expressamente à educação. 
Segundo suas próprias palavras, “a missão social do paisagista compreende, sem 
sombra de dúvida, um aspecto pedagógico. Cumpre-lhe fazer compreender e 
amar o que a natureza representa, com a ajuda de seus jardins e de seus parques” 
(Leenhardt, 2016, p. 49).

Além da escala das escolas-jardim, trazemos um olhar da paisagem como Pais-
agem-escola, uma vez que a educação é um processo, não um produto acabado. 
Assim a paisagem nos prepara hoje para agir no presente, porém num presente 
continuo, pois a paisagem é o lugar onde acontece um continuum experiencial. 
Daí o nosso interesse profundo na obra dos jardins experimentais de Burle Marx 
para os prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, par-
ticularmente no edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

 “As plantas gozam, no mais alto grau, da propriedade de serem instáveis. Perman-
ecem vivas inclusive quando se transformam. Sofrem uma mutação constante, cri-
ando um desequilíbrio. A medida que aprofundamos nosso conhecimento sobre 
as plantas, alarga-se, quase de maneira exponencial, o campo do desconhecido. 
O conhecimento revela mais mistérios do que aqueles que resolve. Quanto mais 
respostas encontramos, mais se acumulam as perguntas” Burle Marx em (Leen-

hardt, 2010, p. 52). Por isso acreditamos que o conhecimento da natureza é o 
conhecimento de nós mesmos, e isso poderia ser um passo para a transformação 
da paisagem cultural.

2.  Burle Marx no Campus da Cidade Universitária da 
UFRJ. IPPMG (19491953) e FAU (1957)

“...tôda educação é social, sendo, como é, uma participação, uma 
conquista de um modo de agir comum. Nada se ensina, nem se 
aprende, senão através de uma compreensão comum ou de um uso 
comum” Anísio Teixeira, 1952

A cidade universitária da Universidade do Brasil (hoje Universidade Federal do 
Rio de Janeiro) é o mais antigo e o maior campus universitário do Brasil. A ideia 
do campus, hoje também conhecido como Ilha do Fundão, foi estudada a partir 
do ano 1935. Vários locais na cidade foram considerados para sua localização, 
como por exemplo Praia Vermelha, Quinta da Boa Vista; Lagoa Rodrigo de Freitas, 
Manguinhos, Ilha do Governador, Castelo e Vila Valqueire. O processo envolveu 
alguns dos mais importantes arquitetos modernistas do século XX, incluindo Le 
Corbusier, Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Depois de muitos debates, foi escolhida 
uma área a partir de aterro de um arquipélago, às margens da Baia de Guanaba-
ra.  Coube ao ETUB (Escritório Técnico da Universidade do Brasil) desenvolver e 
implementar o traçado urbano, projeto e construção dos edifícios, tendo como 
arquiteto-chefe Jorge Machado Moreira (Jardim 2013).

Como estratégia de ocupação da imensa área recém aterrada, decidiu-se pela im-
plantação inicial de dois edifícios, cada um em uma das extremidades da grande 
ilha que surgiu a partir do aterro. Estes foram, respectivamente, o edifício do IP-
PMG (Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira) em 1952, e o edifício 
da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 1960. Ambos foram projetados 
por Jorge Machado Moreira, e o paisagista Roberto Burle Marx foi contratado para 
fazer o projeto paisagístico dos dois edifícios. 
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Jorge Machado Moreira é um dos arquitetos mais importantes representativos 
da arquitetura moderna no Brasil.  Roberto Burle Marx e Jorge Machado Morei-
ra construíram uma profícua parceria iniciada nos anos 1930, com o projeto do 
edifício do MEC, no Rio de Janeiro. Esta parceria gerou oito trabalhos (Czajkowski, 
1999) que trouxeram contribuições importantes para a construção do pensamen-
to moderno no Brasil, e dentre eles se destacam os projetos do IPPMG e da FAU 
para a Cidade Universitária da UFRJ.

O Instituto de Puericultura iniciou a ocupação do campus universitário a partir da 
implantação de um edifício formado por quatro blocos articulados entre si, en-
tremeados por espaços abertos que compunham o conjunto (Jardim, 2013). 

O projeto paisagístico de Roberto Burle Marx se estrutura em três partes princi-
pais, ocupando e integrando os espaços abertos entre si e com os blocos. O parti-
do trabalha com duas tipologias que se relacionam diretamente com o partido ar-
quitetônico do edifício: praças e jardins ornamentais. Além disso, Burle Marx ainda 
contribui com um painel de azulejos em uma das fachadas do edifício, presentes 
também em outros projetos de Burle Marx neste período. Este painel traz uma 
composição abstrata em tons de azul e amarelo, e é extremamente importante 
pois valoriza   uma situação de espera de transporte público, prevista no projeto 
arquitetônico. O edifício do IPPMG conta ainda com outros painéis de autoria de 
Aylton Sá Rego e Yvanildo da Silva Gusmão. O prédio foi premiado na II Bienal In-
ternacional de São Paulo em 1953 (Czajkowski, 1999)

A primeira praça, e a maior, envolve e apresenta o acesso principal ao IPPMG, a 
partir do bloco do ambulatório.  Os pilotis propõem uma clara integração entre os 
espaços abertos e o espaço edificado, e o projeto paisagístico compreende e re-
força esta integração com o jogo das áreas pavimentadas e ajardinadas da praça. 
A pavimentação em pedra portuguesa junto aos pilotis promove áreas de circu-
lação e de estar, ampliando para o espaço externo a área de espera da edificação. 
As áreas ajardinadas envolvem a área pavimentada em conjuntos de canteiros 
sinuosos e de formas irregulares.

A segunda praça é formada pela fachada dos três outros blocos e de suas vias in-
ternas de circulação de veículos. A praça apresenta um perfil levemente inclinado 
devido ao desnível de dois blocos paralelos. Promovendo uma integração entre 
os três blocos, seu programa está voltado prioritariamente para o provimento de 
áreas de estar, encontro e lazer contemplativo, a partir de canteiros ajardinados e 
pavimentação em pedra portuguesa.  

A terceira área que compõe o projeto paisagístico do IPPMG traz uma proposta 
diferente das duas praças anteriores: desenvolve-se livremente a partir do último 
bloco em grandes gramados e áreas ensaibradas com bancos de concreto sinu-
osos acentuando as curvas dos canteiros - presentes também nas duas praças 
anteriores; áreas de estar e de brincar livremente, pontuados por conjuntos de 
árvores e palmeiras. Aqui o projeto paisagístico se solta do edifício e se expande 
pelas áreas até então desocupadas do campus. 

O vocabulário vegetal de Burle Marx para o projeto paisagístico do IPPMG inclui 
mais de 70 espécies vegetais nativas e exóticas, entre árvores, palmeiras e veg-
etação arbustiva (Costa, 2013). Uma leitura do projeto original deixa claro o uso 
de palmeiras ornamentais e árvores de grande porte para pontuar determinados 
setores do projeto paisagístico, assim como para estabelecer um diálogo com a 
horizontalidade do edifício. 

O projeto paisagístico do edifício da FAU foi elaborado um pouco mais tarde, em 
1957, e teve a participação dos arquitetos Mauricio Monte, Julio Pessolani, John 
Stoddart e Fernando Tábora, (Bardi, 1964, págs. 82-85). O conjunto arquitetônico 
e paisagístico ocupa uma quadra inteira do campus, onde o edifício está implan-
tado no centro e libera a maior parte do terreno para a implantação do projeto 
paisagístico. Considerando que as áreas do projeto paisagístico ocupam aproxi-
madamente 17 hectares, podemos considerar que o projeto assume uma escala 
de parque. 

O partido adotado traz uma proposta de jardins bem diferente da proposta sin-
uosa do IPPMG. Desta vez, para o prédio da FAU, o paisagismo tem um traçado 
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geométrico e linear que acompanha o partido arquitetônico - tanto na implantação 
das espécies vegetais e quanto no desenho dos canteiros e demais equipamentos. 
Além disso, devido à grande escala da área a ser tratada, o programa do projeto 
paisagístico é também bastante ampliado, incorporando questões que não foram 
contempladas no IPPMG, desenvolvido quase dez anos antes. 

O projeto paisagístico propõe duas áreas com funções distintas, mas que se com-
plementam:   uma área com jardins ornamentais, localizada na metade da frente 
da quadra, e uma área com jardins de caráter didático-experimental, localizada 
no lado oposto. Esta última proposta, extremamente inovadora para a época em 
termos de ensino de paisagismo para os cursos de arquitetura, iria proporcionar 
aos alunos um laboratório vivo de espécies vegetais, além da presença da água e 
outros materiais e texturas que são utilizadas no projeto do espaço exterior (Cos-
ta, 1998)

Os jardins ornamentais situam-se à frente do edifício, ocupando aproximada-
mente 1/3 da quadra. O jardim é organizado a partir de várias “salas” situadas 
em níveis diferentes, onde a presença das escadarias e de três grandes espelhos 
d’água ajudam a estruturar a proposta paisagística. Além disso, os espelhos d’agua 
também teriam uma função importante para contribuir com o conforto térmico. 
Com o clima muito quente do campus, a presença da água somada à sombra das 
árvores e ao plantio intenso de vegetação poderia contribuir para uma sensação 
de diminuição de temperatura (Costa, 1998). Assim como no edifício do IPPMG, 
Burle Marx também contribui com um painel vinculado à uma fachada do edifício 
da FAU. Não mais em azulejo, mas agora um grande painel em concreto composto 
com elementos geométricos em relevo, presente em uma das fachadas principais 
do edifício. No projeto inicial este painel seria de concreto pintado com cores vi-
vas. Porém, como isto nunca se concretizou, o painel se estabeleceu como uma 
obra em concreto aparente.

Burle Marx traz um jogo de geometria e cores composto tanto pela pavimentação 
em pedra portuguesa colorida quanto pelas espécies arbustivas e de cobertura 

de solo – especificadas em grandes conjuntos de uma única espécie formando 
retângulos coloridos coordenados com a pavimentação. Este recurso estético 
claramente visa a fruição da composição de volumes, cores e ritmos não apenas 
na escala do pedestre, mas também das janelas do edifício. Além disso, o uso 
de árvores também em grandes conjuntos por espécie de modo a valorizar uma 
cor, uma textura ou uma forma é também um recurso estético e estrutural carac-
terístico da obra de Burle Marx (Costa, 1998). 

A área a ser ocupada com jardins de caráter didático-experimental ocupa a maior 
parte da quadra da FAU. Seu partido também geométrico traz em si um uso rev-
olucionário para a época: espaços destinados à formação em paisagismo para os 
jovens estudantes de arquitetura. Assim como nos jardins ornamentais, o jardim 
didático-experimental é organizado em diferentes “salas”- ou mini-quadras. Algu-
mas tem uso fixo e pré-determinado: um ripado para produção e armazenamen-
to de espécies vegetais a serem usadas nos jardins experimentais; um espelho 
d’agua; e um pequeno anfiteatro para aulas e outras atividades externas. Estes 
seriam, em princípio, os equipamentos de apoio externos ao edifício principal 
para as atividades de ensino e experimentação. As demais áreas seriam desti-
nadas para os alunos projetarem e construírem seus espaços em áreas abertas 
com o uso de vegetação, pedras, areia e outros materiais e texturas. A ideia é que 
fossem ocupações temporárias, ou seja, não teriam um caráter permanente. A 
cada ano os espaços seriam reinterpretados e reconstruídos pelas novas turmas, 
num processo contínuo de construção e reconstrução do espaço externo. Esta 
proposta, por si só, traz um viés muito inovador em relação à prática da arquite-
tura e do paisagismo no âmbito do pensamento moderno – onde as propostas de 
um modo geral vinham prontas, sem espaço para interferência dos usuários. Este 
viés inovador está embasado principalmente na visão didática de um projeto pais-
agístico vinculado à uma escola de arquitetura, e na compreensão da importância 
do aprendizado pelos arquitetos do projeto das áreas externas e das paisagens. 
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Figura 1 Lista parcial de espécies de RBM para os jardins da FAU (Arquivos NPD FAU UFRJ)

O vocabulário de espécies vegetais proposto para o projeto paisagístico da FAU é 
muito maior do que o proposto para os jardins do IPPMG: mais de 1000 espécies 
vegetais nativas e exóticas, nos seus diferentes extratos arbóreo, arbustivo e her-
báceo. Este número se explica a partir da visão explícita do caráter didático dos 
jardins da FAU, onde os alunos e professores poderiam conviver e aprender a par-
tir desta amostra significativa de espécies vegetais. A quadra da FAU situa-se entre 
perto de uma praia, de um manguezal e conecta-se ao norte com uma reserva de 
flora de restinga e Mata Atlântica presentes na ilha em que se situa o campus uni-
versitário. Assim, o conjunto vegetal especificado pelo projeto paisagístico daria 
muita visibilidade à diversidade de ecossistemas e à multiplicidade de experiên-
cias paisagísticas que poderiam acontecer na paisagem do campus.

Esta breve apresentação destes dois projetos paisagísticos representam um mo-
mento importante da obra de Burle Marx e trazem questões importantes relativas 
à construção e à preservação do moderno no Brasil. Destacam-se ainda por per-
mitirem uma leitura ampliada da paisagem, ressaltando seu importante caráter 
de paisagem-escola. Como já observado por De Oliveira e Butikofer (2005), o pro-
jeto da FAU UFRJ, em seu conjunto, alinha-se com outros projetos escolares con-
cebidos sob influência da obra do educador Anísio Teixeira. Considerando todo 
o esforço institucional e profissional para a concepção e implantação de projetos 
com um nível excepcional de qualidade em arquitetura e paisagismo, como se 
encontram hoje estas propostas? 

3.  Os jardins hoje e esforços de preservação
O legado modernista de Jorge Machado Moreira e Roberto Burle Marx no Campus 
Universitário da UFRJ encontra-se num estado lastimável – mas não é de hoje, ape-
nas. Ao longo destes mais de 60 anos, são muitos os depoimentos que destacam 
simultaneamente o deslumbramento com a obra e a tristeza com seu estado de 
deterioração (De Oliveira, et al., 2005). Mais ainda: enquanto as arquiteturas ain-
da resistem e são capazes de revelar muito da autoria do arquiteto, hoje em dia 
poucas pessoas sabem que os jardins são (ou foram?) projeto de Burle Marx – ou 
sequer que um dia houve um jardim naquele lugar, como é o caso de algumas 
áreas do IPPMG. 

A situação dos jardins do IPPMG é de fato a mais dramática. O projeto encon-
tra-se bastante descaracterizado, com sua integridade comprometida devido às 
inúmeras intervenções descompromissadas com o caráter do projeto – incluin-
do drásticas reduções do terreno originalmente designado para a proposta. Uma 
delas se refere a alterações no traçado viário original do campus que, de um lado 
diminuiu a área ajardinada devido à implantação da Linha Vermelha – via expressa 
de alta velocidade implantada no Rio de Janeiro nos anos 1990. Como consequên-
cia a primeira praça, vinculada ao bloco do acesso ao ambulatório, desapareceu. 
Hoje é apenas um gramado abandonado, sem uso, e sem presença humana. Out-
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ra alteração significativa no terreno foi a implantação de terminais de transporte 
coletivo. A grande área gramada e ensaibrada localizada junto ao último bloco 
está reduzida a um pequeno playground, com brinquedos industrializados. E fi-
nalmente a praça mais interna, entre blocos, encontra-se tomada por veículos, e 
transformou-se praticamente num estacionamento arborizado. 

Figura 2 Superior: IPPMG (Bardi, 1964). Inferior: Situação atual Jardim central. Urbina, 2018. Direita: 

Jardim central [195-] (Arquivos NPD FAU UFRJ).

Assim, os espaços antes ocupados por jardins e que compunham a paisagem em 
conjunto com a arquitetura do IPPMG hoje são praticamente despercebidos devi-
do aos veículos que invadiram os locais de encontro, circulação e permanência das 
pessoas. As pedras portuguesas estão soltas, atentando contra a segurança dos 
pedestres e a continuidade espacial. A vegetação se resume a gramados abando-
nados e algumas árvores e palmeiras que sofreram o embate do tempo e desin-

teresse. Soma-se a isso o edifício também num estado lastimável de conservação. 
Surpreendentemente, ainda é possível identificar sua beleza indiscutível, que ain-
da faz parte do dia-a-dia das crianças e adultos que circulam pelo IPPMG.

Ao longo dos anos, muitas iniciativas de preservação do conjunto arquitetônico e 
paisagístico do IPPMG foram tomadas – todas, como podemos notar, infrutíferas. 
Em 1992, por exemplo, o escritório Burle Marx, por solicitação da Reitoria da UFRJ, 
refez o projeto original para a implantação da Linha Vermelha, quando foram 
refeitos principalmente os projetos dos canteiros situados em frente ao ambu-
latório. Mais recentemente, em 2016, a Coordenação de Preservação dos Imóveis 
Tombados (COPRIT) da UFRJ montou em parceria com o ETU (Escritório Técnico 
Universitário) um grupo de trabalho para restauração do projeto paisagístico do 
IPPMG, solicitando ao escritório Burle Marx mais uma revisão do projeto original. 
Esta revisão foi feita, porém mais uma vez não foi possível a continuidade dos 
trabalhos, devido às restrições financeiras da universidade.

A situação dos jardins da FAU também apresenta uma situação lamentável, embo-
ra sua trajetória seja outra. Inicialmente, cabe destacar que os jardins de caráter 
didático-experimental nunca foram implantados – o que significa praticamente 
2/3 do projeto paisagístico de Burle Marx. Desde a ocupação do edifício, nos anos 
1960, esta área é um imenso gramado também abandonado – um deserto verde, 
sem uso ou funções específicas. Poucas vezes ao longo dos anos este gramado foi 
apropriado pelos professores e alunos que usam o prédio. 

Os jardins ornamentais, na entrada principal da quadra, foram implantados em 
grande parte de sua proposta. Suas principais estruturas arquitetônicas estão 
legíveis – os desníveis, os espelhos d’água, as escadarias, embora estejam em pés-
simo estado de conservação. Dos três espelhos d’água, apenas dois funcionaram 
como tal. Um deles nunca chegou a receber instalação hidráulica que permitisse 
a presença da água, e assim vem se mantendo seco ao longo de todos estes anos. 
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Figura 3 Superior: FAU [196-](Arquivos NPD FAU UFRJ) Inferior: Terreno para jardins experimentais 

(Urbina, 2018). Direita: Situação atual dos jardins ornamentais (Urbina, 2017)

Em algum momento esqueceu-se que os jardins do edifício da FAU eram de Bur-
le Marx, e assim foi feito o plantio de muitas espécies arbóreas em locais que 
não estavam previstos no projeto original. Dentre elas, um grande conjunto de 
abricós-de-macaco, hoje adultos, situados em uma das entradas do edifício e num 
dos pátios internos. A arborização do jardim contou também com a contribuição 
de muitos funcionários e alunos, e desta forma os jardins hoje apresentam um 
grande número de mangueiras e outras árvores frutíferas que foram sendo plan-
tadas aleatoriamente ao longo dos anos. As espécies arbustivas e herbáceas que 
compunham o jogo de geometria com a pavimentação em pedra portuguesa, tam-
bém não existe mais. E as pedras portuguesas, por sua vez, também encontram-se 
soltas ou ausentes devido à falta de manutenção.

A situação agravou-se a partir de outubro de 2016, quando o prédio da FAU sofreu 
um sério incêndio que o deixou desocupado por mais de um ano. Alunos, profes-
sores e funcionários da FAU, Escola de Belas Artes (EBA), do Instituto de Pesquisas 
em Planejamento Urbano, e funcionários e professores da Reitoria da UFRJ e do 
Centro de Letras e Artes (CLA) – toda a comunidade que usava o edifício e seu 
entorno -, teve que buscar outros locais no campus, e o processo de deterioração 
se ampliou. Hoje o prédio voltou a ser parcialmente ocupado, porém ainda se en-
contra em estado muito precário. 

Assim como o IPPMG, os jardins da FAU tiveram algumas inciativas de restauração. 
Nesta perspectiva, ressaltamos o Programa de Restauração do Projeto Paisagísti-
co Original de Roberto Burle Marx para o Edifício da FAU/UFRJ, realizado em 1993 
(Costa, 1998). Este Programa foi realizado através de uma iniciativa do CLA, e co-
ordenado pelo PROURB-FAU e Museu Nacional da UFRJ com professores e alunos 
da FAU e EBA. Contou ainda com a consultoria de Burle Marx ao longo de 1993, e 
a partir de então de seu escritório. 

Este trabalho foi importante pois buscou o restauro dos jardins considerando o 
projeto original, sua realidade em termos de plantio, estrutura, uso e frequen-
tação, e as expectativas e anseios da comunidade universitária que utilizava a 
quadra. Foi feito um detalhado levantamento botânico que comparou a proposta 
original com o plantio existente, constatando a grande perda das qualidades es-
téticas, funcionais e didáticas propostas por Burle Marx (Costa, 1998). Com a mu-
dança da decania do CLA e com a falta de recursos, poucas ações foram tomadas 
a partir deste programa, e ele não teve continuidade.

Desta forma, vemos dois conjuntos importantes e representativos da arquitetura 
e paisagismo modernos brasileiros sendo perdidos no tempo – e justamente num 
ambiente universitário, onde seu valor e importância deveriam ser especialmente 
compreendidos e preservados. Oliveira e Butikofer (2005), referindo-se ao estado 
de abandono do edifício da FAU, argumentam que “este estado de abandono é, de 
certa forma, simbólico. Ele nos recorda que o sonho da modernidade acabou – de 
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uma maneira particularmente brutal no Brasil, como demonstra o impressionante 
conjunto de obras construídas neste país –, mas também nos leva a refletir sobre 
os desafios atuais da profissão”. 

Acreditamos, também, que este sonho da modernidade deixa um legado que pre-
cisa ser compreendido na sua essência. Teríamos alguma dúvida que o espaço 
também educa? Teríamos alguma dúvida que, para um estudante de arquitetura, 
a qualidade do espaço da sua escola poderia contribuir para sua formação e sua 
visão de mundo?  Como preservar este patrimônio, considerando seu contexto 
universitário e os desafios e possibilidades que esta situação apresenta?  

4.  Considerações finais: desafios para preservação e 
gestão. 
Os projetos paisagísticos do IPPMG e da FAU fazem parte do legado erudito de 
Burle Marx no Rio de Janeiro. Estes conjuntos arquitetônicos e paisagísticos in-
corporam valores culturais, estéticos e botânicos que destacaram internacional-
mente profissionais brasileiros. A UFRJ é, portanto, guardiã de um patrimônio que 
pertence à cultura brasileira, e desta forma não devemos poupar esforços para o 
enriquecimento e irradiação deste patrimônio (Costa, 1998).

Ações de preservação sobre patrimônios no formato de jardins trazem desafios 
bem diferentes em relação à preservação de um patrimônio arquitetônico. Esta-
mos falando de um patrimônio vivo, portanto em constante evolução e mudança. 
Além disso é preciso considerar a preservação do genius loci sem ignorar os an-
seios e expectativas de um novo grupo que vai habitar o jardim, mas que não 
pertence mais ao tempo em que o jardim foi projetado.

A preservação destes projetos paisagísticos precisa de educação, de divulgação 
dos critérios de Roberto Burle Marx sobre educação e valores ecológicos, além do 
aporte estético. É fundamental a continuação do estudo deste incansável mestre 
do “bom agir” que acreditava em que “nossa atitude deve afirmar, em alto e bom 

som, uma dimensão prospectiva: é a manifestação de que alguém teve a preocu-
pação de deixar para as gerações futuras uma herança estética e útil, digna desse 
nome” (Burle Marx cit in Leenhardt 2016, p.50). 

Em um esforço de preservação do conjunto arquitetônico e urbanístico do edifício 
da FAU, foi realizado um plano diretor de recuperação do edifício em 2011, por 
iniciativa da direção. Este documento identifica que o estado de degradação em 
que “não se trata apenas de uma questão de falta de recursos, ainda que este seja 
um fator importante. O que se observa é a superposição de responsabilidades, 
conflito entre as iniciativas tomadas pelas várias instituições abrigadas no edifício, 
e a total falta de planejamento nas ações” (Jardim, 2011 p. 46). Esta constatação 
revela um dos principais desafios para preservação e gestão do patrimônio mod-
erno no Campus Universitário da UFRJ, e se reflete de modo implacável nos jardins 
de Roberto Burle Marx. 

Se estamos em constante interação e transformação mútua com outros objetos 
e espécies do ecossistema em que vivemos, se temos sido parte de sua trans-
formação e, em alguns casos de sua degradação, é possível ajudar a sua preser-
vação. É necessário antecipar, compreender cada experiência presente como uma 
força de movimento que serve de impulso de desejos genuínos e emoções, para 
aumentar a conscientização de que somos participantes necessários na transfor-
mação de paisagens. É preciso a articulação de alianças capazes de desenvolver 
estratégias eficazes de preservação de um legado desta paisagem-escola de ta-
manha importância não só para a UFRJ, mas para a cultura brasileira.

Este trabalho foi realizado com apoio do CNPq, FAPERJ, UFRJ e NPD - FAU/UFRJ.
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RESUMO:
Na cidade do Recife, reconhecemos o espaço histórico dos Pátios nos bairros e 
Santo Antônio e São José, no Centro, como uma área especial, devido à presença 
marcante de um casario que apresenta um conjunto de edificações em estilo 
eclético.  Destacam-se o Pátio de São Pedro, o Pátio do Terço, o Pátio do Livramento, 
o Pátio de São José do Ribamar e o Pátio do Carmo. Esses lugares fazem parte do 
imaginário e da memória coletiva e têm importância na realização de práticas 
sociais compartilhadas necessitando ser preservados, conservados e divulgados 
para as futuras gerações. Neles concentram-se intensas atividades ligadas ao 
comércio e abrigam monumentos históricos, locais e territórios de cultos religiosos, 
espaços cívicos de grande valor cultural e afetivo para a população da cidade do 
Recife e região metropolitana. Tem-se como objetivo principal propor um conjunto 
de diretrizes para a conservação das fachadas das edificações que precisam ser 
preservadas para compor o estilo arquitetônico e a ambiência desses lugares na 
tentativa de garantir a continuidade desse tecido urbano. A metodologia empregada 
teve como base a realização de um diagnóstico da situação, a partir de visitas e 
inspeção visual in situ produzindo um levantamento gráfico e fotográfico registrados 
sistematicamente por meio das Fichas de Identificação Visual de Danos, apontando 
os danos e os possíveis fatores de degradação causados por agentes físico-químicos, 
biológicos e antrópicos aos principais elementos que compõem as fachadas das 
edificações nos pátios, trazendo uma definição de níveis de comprometimento da 
integridade dessas fachadas que totalizam 183 edificações distribuídas nos cinco 
Pátios da região central do Recife. Estas áreas apresentam características próprias 
em relação aos seus usos, atividades, arquitetura e ambiência, com transições que 
podem se apresentar ora tênues, ora bruscas e assim, espera-se colaborar com 
as discussões referentes à preservação e a conservação do patrimônio construído, 
fornecendo elementos que possam subsidiar a  priorização das ações de conservação 
para esses espaços e assim contribuir para a gestão desses sítios históricos na cidade 
do Recife.

Palavras-Chave : Pátios; Edificações; Preservação; Conservação; Danos.
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1- INTRODUÇÃO
A preservação do patrimônio cultural tem como principal objetivo a afirmação de 
nossa identidade como cidadãos e como membros de uma mesma sociedade, 
com comportamento, crenças e outros valores comuns, espirituais e materiais. 
Partindo-se da ideia de que a memória é parte constituinte da identidade, é at-
ravés desta que o indivíduo (re)vivencia experiências, dialogando com a sociedade 
a qual pertence. Muitas vezes essas experiências contam com o suporte de es-
paços físicos que inerentemente carregam símbolos e significados de uma deter-
minada cultura.

O acervo recebido de nossos antepassados é significativo na medida em que nos 
ajuda a contar a nossa história e a evidenciar os valores que nos caracterizam 
como uma sociedade. Sendo assim, um conjunto ou um monumento arquitetôni-
co qualifica um centro histórico e a história de um povo. (GHETTI, 2003) O conheci-
mento da forma com que a sociedade foi se apropriando do espaço e ocupando-o 
nos revela a história da sua vida, dos seus valores e costumes, da sua forma de 
habitar, enfim, da própria cidade. 

O centro também pode se transformar, através do uso da cultura e da revalo-
rização do patrimônio cultural no espaço. Dentro das possibilidades do uso, o 
centro da cidade é o lugar de expressão dos conflitos, afrontamentos e confron-
tações, além disso, também é local de manifestações individuais e coletivas na 
apropriação do espaço público, provocando uma nova identidade do local. Em 
muitos casos, através de um monumento ou de um centro histórico recupera-se 
um momento histórico importante da produção edilícia deste povo.  

O aporte cultural, simbólico e de consumo destes testemunhos históricos se torna 
essencial como motivo de um processo de preservação, porém sua compreensão 
pode parecer mutilada sem o suporte físico que hierarquiza e explica a qualidade 
dos monumentos. Podemos acrescentar que o desaparecimento dos referenci-
ais mais significativos do espaço urbano, tais como marcos arquitetônicos e pais-

agens, que não podem ser recuperados no presente, faz com que o indivíduo per-
ca a identificação com o meio onde habita e, paulatinamente, com a sua própria 
história.

O conhecimento e o contraste destas situações constituem o começo de um 
caminho que conduz a um harmônico crescimento e transformação das áreas 
históricas e as razões que se invocam para preservar e reabilitar estas áreas têm 
agregado, nos últimos anos, motivos sociais, econômicos e ambientais. O valor 
das obras arquitetônicas pode ser reconhecido para a elaboração de uma história, 
que segundo sua orientação e amplitude podem ser uma história da arte, da ar-
quitetura, da engenharia, dos materiais, do urbanismo ou uma história da cultura, 
uma história social ou da paisagem urbana (HARDOY, 1992 apud GHETTI, 2004). 
Dessa forma, quando preservamos um patrimônio histórico, estamos preservan-
do nossa própria história.  

No mundo e no Brasil, muitas cidades e núcleos históricos, apesar de estarem 
legalmente protegidos devido ao seu valor cultural, apresentam uma crescente 
degradação das edificações, consequência da falta de manutenção, desuso, uso 
inadequado, uso intenso ou predominância de restaurações ou reconstruções re-
alizadas sem critérios adequados.

Segundo a Carta de Burra, 1980, em seu artigo 8º:

“a conservação de um bem exige a manutenção de um entorno visual 
apropriado, no plano das formas, das escalas das cores, da textura, dos 
materiais, etc. Não deverá ser permitida qualquer nova construção, nem 
quaisquer demolições ou modificações, susceptíveis de causar prejuízo 
ao entorno. A introdução de elementos estranhos ao meio circundante, 
que prejudiquem a apreciação ou fruição do bem, deve ser proibida.’’ 

Deve-se dar particular atenção ao tratamento externo das edificações e seus atrib-
utos originais, e a sua inserção no contexto histórico adquire, na maior parte dos 
casos, um caráter polêmico, especialmente, ao se definir a configuração da facha-
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da. Qualquer intervenção realizada na edificação deve ter como objetivo revalo-
rizar e recompor esteticamente seu aspecto original, sem prejudicar seu caráter 
histórico. 

Desta forma, chama-se a atenção para a importância da conservação e salvaguar-
da do patrimônio arquitetônico dos centros históricos e áreas de preservação cul-
tural das cidades. Considerando a sua representatividade cultural, social ou ar-
quitetônica, ou ainda a sua importância funcional, torna-se desejável conservar ou 
recuperar determinados aspectos dessas edificações, sejam estes atributos artísti-
cos, históricos ou estruturais (FERREIRA e GARCIA, 2016 apud LEITE et al 2017).

Segundo Dendía (2008 apud Leite et al 2017) a degradação das edificações é um 
processo naturalmente inevitável e concordamos que esta degradação se torna 
mais preocupante ainda quando se apresenta em edificações históricas, devido 
ao período em que foram construídas e à ação impactante do ambiente em que 
se encontram expostas. Acrescido a isto, é notável que, a falta de manutenção 
adequada muitas vezes, pode causar um problema ainda maior no patrimônio, 
em muitos casos, permite que a degradação transforme rapidamente em ruínas o 
patrimônio arquitetônico. 

Na cidade do Recife, reconhecemos o espaço histórico dos Pátios nos bairros de 
Santo Antônio e São José, no Centro como uma área especial, devido à presença 
marcante de um casario, ou seja, um conjunto de edificações de estilo eclético. 

Figura 01 – Pátio do Terço

Fonte: Drailton Gomes, 2017.

Neste espaço urbano central, os edifícios modernos e os prédios antigos, situados 
próximos as amplas avenidas de tráfego intenso e as estreitas ruas de pedestres 
convivem e se articulam. Esse cenário oferece uma documentação viva da história 
recifense e dos constantes e brutais processos de urbanização que afetaram a 
cidade ao longo dos seus 477 anos. 

Sem uma fiscalização adequada, o processo de urbanização contemporânea, 
acontece à custa da degradação do patrimônio existente no centro da cidade. 
A realização de políticas públicas com a criação de infraestrutura, alterações e 
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criação de novos usos e funções dos lugares, pode vir a ser uma solução para a 
requalificação das áreas centrais.

Nesse sentido, podemos destacar os 05 pátios que são percebidos como áreas de 
fundamental importância para a construção cultural da cidade, sendo eles: Pátio 
São Pedro, Pátio do Carmo, Pátio do Livramento, Pátio São José do Ribamar, Pátio 
do Terço. Estas áreas são consideradas importantes, não somente por possuírem 
marcos e símbolos históricos ou monumentos, já protegidos de longa data, mas 
também pela marcante presença de sobrados e prédios de arquitetura eclética 
que povoam esta área. 

Para, além disso, em tempos atuais, esses espaços configuram como espaços de 
reconhecimento e representatividade, visto que neles acontecem encontros e ativ-
idades culturais ligadas ao movimento negro – Terça Negra no Pátio de São Pedro 
– e a grupos religiosos de matriz africana – Noite dos Tambores Silenciosos no 
Pátio do Terço. 

Esses espaços resistiram a várias transformações pelas quais a cidade passou e, 
isoladamente, não possuem maior significado, mas ganham importância enquan-
to conjunto. Estas áreas apresentam características próprias em relação aos seus 
usos, atividades, arquitetura e ambiência, com transições que podem se apresen-
tar ora tênues, ora bruscas.

Dentro desse contexto, este trabalho buscou analisar as manifestações patológi-
cas presentes nas fachadas das edificações que compõem os principais pátios do 
centro do Recife, em Pernambuco. Foram realizadas visitas in loco tendo sido feito 
levantamento das manifestações patológicas existentes nas fachadas e também 
registros fotográficos para posterior análise quantitativa e discussão das possíveis 
causas. 

Com base na metodologia proposta buscou-se identificar os danos e suas as pos-
síveis causas na busca pelas soluções dos problemas patológicos encontrados nas 
fachadas das edificações que compõem os Pátios dessa área histórica do Recife.

2- O LEVANTAMENTO PARA O DIAGNÓSTICO DO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO
O estudo de conservação dos pátios nos bairros São José e Santo Antônio no Reci-
fe baseou-se inicialmente em um breve levantamento histórico dos pátios, segui-
do de uma pesquisa nas documentações existentes no Arquivo da DPPC (Diretoria 
de Preservação do Patrimônio Cultural) da cidade o Recife, com a finalidade de 
identificar e quantificar o total de imóveis presentes dos polígonos tombados de 
cada pátio.  De posse desses dados, procedeu-se com o levantamento arquitetôni-
co e fotográfico das fachadas, preenchimento in loco das Fichas de Identificação 
de Danos. Por fim, elaborou-se os mapas gráficos de danos presentes na fachada 
principal dos 181 imóveis estudados.

2.1- AS FACHADAS
As fachadas constituem o elemento característico da área e podemos dizer que 
a tipologia espacial juntamente com as edificações e elementos arquitetônicos 
expressivos indicam claramente a necessidade de preservação e conservação des-
sas áreas, principalmente no que diz respeito às inadequadas e frequentes adap-
tações às novas funções relacionadas à demanda do comércio. 

As fachadas para esses prédios contíguos se emolduram em uma solução ce-
nográfica, de fachadas de edificações construídas ombro a ombro, em fileira cer-
rada (RIOPLAN,1981). As edificações estão integradas com regularidade formando 
conjuntos que compõem estes espaços urbanos tornando-os os mais significati-
vos da área central do Recife, além de encontrarmos nesses espaços, o suporte 
adequado para valorização e preservação do patrimônio histórico e paisagístico 
da cidade.
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2.2- A LEITURA:
Para a análise, foram considerados dois tipos de leituras:

Leitura Vertical: A leitura vertical informa sobre a edificação isolada e permite aval-
iar o seu grau de degradação, ou seja, permite localizar os elementos danificados, 
no nível de detalhamento proposto (localizar o problema numa platibanda, ou nos 
ornatos, no embasamento, ombreira e verga, etc; e também podendo identificar 
o tipo de material afetado.

Figura 02 – Imóvel 646, Pátio do Carmo.

Fonte: Souza, 2017.

Leitura horizontal: As informações obtidas de cada edificação em uma visão 
panorâmica, permite inferir sobre o grau de descaracterização ou de valorização 
indicando a sua extensão – distribuída ou concentrada em determinados trechos. 
Possibilita também uma visão mais ampla acerca dos principais fatores e de-
gradação presentes em cada pátio.

Figura 03 – Imóvel 04 ao 48, Pátio de São Pedro

Fonte: Souza, 2017.

2.3.- O MACRO- AMBIENTE E AS FACHADAS
O levantamento foi realizado no munícipio de Recife que se localiza na latitude 
08º01’S, longitude 34º51’W, no estado do Pernambuco e possui um clima tropical 
litorâneo quente e úmido, estando a uma altitude de 4 m. Apresenta as seguintes 
características climáticas: precipitação pluviométrica média anual 1804 mm, tem-
peratura média anual em torno de 25,8 ºC, (PREFEITURA DO RECIFE 2017; CLI-
MATE, 2017).

A fachada de uma edificação apresenta nas suas linhas gerais o aspecto das diver-
sas partes de um edifício. Desta forma, destacamos uma matriz de análise em que 
os diversos elementos arquitetônicos e seus danos agrupam-se nas três partes 
básicas da edificação: Embasamento, Corpo e Coroamento.

• Elementos de embasamento: Ombreira, Verga e Sacada (Consolo).
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• Elementos do corpo: Sacada (Guarda Corpo) e Verga. 

• Elementos do coroamento: Arquitrave, Friso (cimalha), Cornija e Platibanda.

Figura 04 – Elementos componentes de uma fachada.

Fonte: Corredor Cultural: Como recuperar, reformar ou construir seu imóvel. Rio de janeiro,1995. 

Destaca-se que em alguns elementos que indicam funções de comunicação e sim-
bólicas e que denunciam a cultura da época como o tratamento dos vãos, o tipo 
de revestimento, a forma e posição dos ornatos, etc, recebem a maioria das mod-
ificações indicando claramente a mudança de contexto cultural. Mediante esses 
deslocamentos verifica-se a perda de significação de elementos arquitetônicos 
pela mudança de sua função aparente. Elementos acrescidos: Marquises, Toldos, 
Placas/anúncio.

2.4- MATERIAIS CONSTRUTIVOS DAS FACHADAS
• Alvenaria: Compostas por pedras ou tijolos ligados ou não por meio de ar-

gamassas. Elementos da fachada onde a alvenaria foi utilizada: Platibanda, 
pilastras, colunas e paredes.

• Cantaria: obra em pedra aparelhada. Elementos da fachada onde a cantaria 
foi utilizada: Ombreiras, vergas, consolos, pilastras, colunas.

• Gradil: Armação de ferro utilizada para proteção. Elementos da fachada onde 
o gradil foi utilizado: Guarda-corpo, bandeiras de portas e janelas.

• Telhas/Tijolos: argila cozida em fornos, a altas temperaturas, ou com secagem 
natural. Elementos da fachada onde a telhas/tijolos foram utilizadas: cober-
tura e as vezes em platibanda ou nos frisos para facilitar o escoramento das 
águas pluviais e paredes.

• Madeiras: material de origem biológica que contém grande quantidade de 
substâncias como resinas, óleos, sais minerais.  Elementos da fachada onde 
as madeiras podem ser encontradas: Esquadrias, folhas e bandeiras de portas 
e janelas.

2.5– FICHA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE DANOS- 
FIDs
A representação gráfica produzida é elaborada para utilização como suporte às 
intervenções de conservação no patrimônio edificado, sendo uma comunicação 
visual que objetiva evidenciar as relações fundamentais entre o bem imóvel, seu 
uso, seu entorno e os danos, registrando a diversidade, a hierarquização e as ev-
idências quantitativas e qualitativas que serão transcritas pelas relações visuais 
apresentadas. 
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De acordo com Tinoco (2009), toda representação gráfica implica uma forma de 
ver e conceber a realidade, a qual é tratada cientificamente através da opção pes-
soal de determinados pressupostos teóricos e metodológicos. Nesse sentido, de 
acordo com Lacerda (2012), as imagens, como formas de registro de ação e de in-
formação, são portadoras de materialidade e de recursos de expressão distintos.

Segundo Redini e Silva (2018), os mapas de danos são recursos de identificação e 
valoração de um bem, sobretudo para garantir a sua salvaguarda e de acordo com 
Tirello e Correa (2012 apud Redini e Silva, 2018), são instrumentos para interpre-
tação do estado de conservação macro de um edifício, por meio de representações 
gráficas, permitindo reunir informações (quantidade, tipologias e intensidade de 
alterações) fundamentais para a categoria de diagnóstico de um bem cultural. 

As autoras destacam que o Mapa de danos ainda possibilita, a partir das análises 
de danos e patologias, que os técnicos e profissionais especializados possam de-
terminar normas e procedimentos de conservação e restauro mais adequados a 
serem executados na edificação. 

A seguir apresenta-se o modelo elaborado de Ficha para Identificação de Danos 
utilizada para o diagnóstico das fachadas nas edificações que compõem os Pátios 
dos bairros São José e Santo Antônio no Recife.
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3-  AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS- OS DANOS E 
SUAS CAUSAS 
De acordo com Matos e Lima (2006 apud Leite et al, 2017) a fachada é o elemen-
to que permanece exposto a ação das intempéries, das ações antrópicas e sofre 
impactos de ordem física e físico-química estando sujeita a deterioração devido 
às incidências atmosféricas. As degradações verificadas nas fachadas ocorrem 
devido a presença de um conjunto de fatores que interagem de modo associado 
e íntimo. Resumidamente, estes podem ser reunidos em Fatores Extrínsecos e 
Fatores Intrínsecos de degradação.

Os Fatores Extrínsecos são as condições ambientais que ocorrem de modo inde-
pendente da natureza dos materiais que constituem as fachadas. Podem ser natu-
rais bem como antropológicos, decorrentes da ação do homem, seja no uso, na 
manutenção das edificações, na realização de intervenções inadequadas, além de 
vandalismo nas fachadas. Os Fatores Intrínsecos incluem, basicamente, aqueles 
relacionados à natureza dos materiais, aí incluídas as suas características físicas 
e químicas. Para uma correta avaliação dos fatores geradores das patologias nas 
fachadas dos edifícios, é necessário:

• Estudar as condições ambientais – Fatores extrínsecos,

• Conhecer as características intrínsecas dos diversos materiais que compõem 
as fachadas;

• Identificar o possível uso de técnicas e materiais inadequados nas inter-
venções como o uso inadequado de elementos de fixação de placas, uso de 
argamassas a base de cimento e outros.

As manifestações patológicas em fachadas resultantes da influência dos 
fenômenos atmosféricos vão desde um comprometimento estético sem maiores 
riscos, passando por fissuras, infiltrações e manchamentos mais acentuados, che-
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gando até os casos mais críticos de descolamentos e desplacamentos dos revesti-
mentos (FREITAS, CARASEK e CASCUDO, 2014 apud LEITE et al, 2017). 

Os Fatores Ambientais Antropológicos, decorrentes da ação do homem se mostram 
de modo muito intenso na área em estudo, por ser esta uma área característica da 
intervenção humana pelo intenso uso e frequentação de pessoas, trabalhadores 
e transeuntes. Os fatores ambientais de degradação de origem antropológica têm 
origem desde a escolha e uso do material a ser empregado nas intervenções até 
a execução das próprias ações de manutenção e restauração, muitas vezes inade-
quadas realizada muitas vezes por profissionais não especializados nesse tipo de 
serviço.

Este excesso de frequentação e uso implica geralmente em danos que se mani-
festam em indicadores de alteração como rupturas, perda de matéria, vandalismo 
(grafitismo/ pichações), entre outros. Os fatores ambientais antropológicos mais 
observados na área em estudo são: os Fatores de Tensão, os Fatores de Incompat-
ibilidade e os Fatores de Uso. 

Os trabalhos de conservação e/ou restauração mal planejados e mal executados 
podem ter como consequências, por exemplo, procedimentos de limpeza inade-
quados, a introdução de sais solúveis através de rejuntamento com cimento tipo 
Portland ou outros produtos, a inserção de elementos em ferro que se oxidam 
e dilatam, fraturando a alvenaria, o uso de resinas que se oxidam e amarelecem 
modificando a coloração original da cantaria ou ainda endurecendo o revestimen-
to superficial que termina por quebrar-se e desprender-se, ocasionando perdas 
do suporte.

A descaracterização de uma fachada com a eliminação de alguns de seus compo-
nentes e a troca de materiais com composição e porosidade distintas das do ma-
terial original podem criar zonas de acumulação de umidades que trazem consigo 
problemas com sais e a proliferação de algas, musgos, fungos e bactérias e até o 
crescimento de plantas superiores na cobertura das edificações. O uso de tintas, 
vernizes e tintas à base de soluções betuminosas, ou de spray, compostos prin-

cipalmente por corantes/pigmentos ou tendo como veículo resinas afetam a po-
rosidade dos revestimentos, dificultando procedimentos de limpeza posteriores. 

3.1 PRINCIPAIS CAUSAS DAS MANIFESTAÇÕES 
PATOLÓGICAS NAS FACHADAS

3.1.1 VARIAÇÃO TÉRMICA E HIDRÁULICA
As variações térmicas do ambiente, de acordo com Lima e Morelli (2003, apud Leite 
et al,2017), exercem influência nos processos físicos e químicos de degradação 
das estruturas que apresentam cimento, que por sua vez exercem influência nas 
fachadas.  Devido a variações de temperatura e umidade, podem surgir esforços 
higrotérmicos, que atuam diretamente sobre os acabamentos. Em geral este tipo 
de variação das condições ambientais provocam uma dilatação das unidades con-
strutivas em função dos seus coeficientes de dilatação potencial e de sua técnica 
construtiva, dilatações que são seguidas de consequentes contrações, ocasionan-
do as gretas e fissuras.

3.1.2 CONTAMINAÇÃO ATMOSFÉRICA
A agressividade do ar contaminado devido aos avanços tecnológicos e indústrias 
químicas provoca a degradação nos edifícios e suas fachadas, que solicitam uma 
restauração imediata visto que cada dia se torna mais alarmante (MATOS e LIMA, 
2006 apud LEITE et al, 2017). Ainda de acordo com esses autores, na composição 
natural do ar (71% nitrogênio e 21 % oxigênio) outros elementos estão sendo in-
corporados, como o monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de carbo-
no e óxidos de nitrogênio, os quais ao serem menos pesados que o ar, ascendem 
as camadas altas da atmosfera, reagindo com a mesma, resultando em compos-
tos com pesos específicos altos, que descem dissolvidos na água da chuva (chuva 
ácida) às camadas mais baixas, depositando-se nas superfícies das fachadas em 
forma de ácidos reagindo com os materiais, acelerando a degradação e produzin-
do muitos danos .
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3.1.3 AÇÃO DAS INTEMPÉRIES 
A chuva chega à superfície das fachadas de distintas formas: por penetração, per-
colação e jatos. Embora traga ao material, a corrosão, perdas de matéria e for-
mação de sais, a chuva exerce geralmente uma ação benéfica de lavagem sobre 
as superfícies a ela expostas. A umidade higroscópica busca constantemente o 
equilíbrio entre a superfície e o ar adjacente. A capilaridade provoca uma umidade 
ascendente desde o subsolo, que alcança uma altura que depende da estrutura 
porosa do material construtivo, do conteúdo de água crítico do mesmo, do con-
teúdo de água do terreno e da velocidade de evaporação das paredes.

A água presta ajuda a outros agentes, sem a qual não seriam efetivos, como os 
agentes biológicos, por exemplo. De acordo com Matos e Lima (2006 apud Leite 
et al, 2017), a incidência do vento nas edificações é dependente de uma série de 
fatores, que vão desde o formato da edificação, sua altura até as condições do 
entorno. 

A maior ou menor incidência de chuvas e a umidade relativa do ambiente influ-
enciam na disponibilidade de água para que as reações de deterioração possam 
acontecer. Segundo Milito (2009 apud Leite et al, 2017), a infiltração de água at-
ravés de alicerces, lajes, cobertura mal impermeabilizadas ou argamassas de as-
sentamento magras manifesta-se por manchas de umidade, acompanhada ou 
não pela formação de eflorescência ou vesículas. 

Souza (2008 apud LEITE et al,2017) destaca ainda que a umidade é fator essencial 
para o aparecimento de eflorescências, ferrugens, mofo, bolores, perda de pin-
turas e de rebocos, danos que acometem os elementos arquitetônicos que com-
põem as fachadas dos imóveis dos Pátios estudados no Recife.

3.2. PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS QUE 
AFETAM AS FACHADAS

3.2.1 FISSURAS
De acordo com Freitas, Carasek e Cascudo (2014 apud Leite et al, 2017), as fissuras 
são indícios de diversos problemas ocorridos em fachadas. As estruturas antes 
de entrarem em colapso apresentam um estado de fissuração, que permite o tra-
balho de correção. Nas fachadas, as fissuras têm formas variadas, e assim, pode 
ser diagnosticado o problema para as devidas correções necessárias. As mesmas 
podem se apresentar na forma horizontal, em forma de mapa e geométricas.

3.2.2 MICROFLORA, BIOCROSTA, MOFO/BOLOR
Esses agentes biológicos produzem uma alteração que pode ser constatada mac-
roscopicamente na superfície de diferentes materiais, sendo consequência do 
desenvolvimento de microorganismos pertencentes ao grupo dos fungos, dos 
liquens e dos musgos.  Assim, como para todos os organismos vivos, as condições 
ambientais podem afetar o seu desenvolvimento tendo a umidade como um fator 
essencial para o seu crescimento, resultando a degradação do suporte. A ativi-
dade biológica vem sempre acompanhada de umidade, que proporciona o meio 
adequado para outros mecanismos atuarem.

3.2.3 VEGETAÇÃO
A ação das vegetações parasitárias e bactérias - na corrosão dos materiais con-
strutivos são propiciadas pela presença de umidade e de luz, constituem-se sob 
ou na superfície das alvenarias, revestimentos e das coberturas. Essas colônias 
de vegetação parasitária se nutrem dos sais e matérias orgânicas que extraem do 
próprio material a que se fixam.

No caso do desenvolvimento de vegetação parasitária nos revestimentos esta é 
originada com facilidade pela presença de umidade, em conjugação com a ra-
diação solar que serve de fonte de energia, a vegetação se desenvolve onde en-
contra um substrato adequado ao seu crescimento.
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3.2.4 EFLORESCÊNCIA
Os sais podem ter origem na própria constituição das alvenarias, nas argamassas, 
ascender do solo como com a água por capilaridade, ser aportados por aerossóis 
atmosféricos, ou de reações do revestimento com os componentes do ar. Os sais 
solúveis são nocivos, e sua ação se deve à criação de tensões, ao crescerem nos 
poros ou ao formar hidratos a partir do sal anidro. Os sais pouco solúveis mais 
frequentes são carbonatos e sulfato cálcico, cujas ações são menos nocivas que 
as dos solúveis.  A eflorescência de forma prática, apresenta-se como manchas 
esbranquiçadas que aparecem na parte superficial do revestimento. Destaca-se 
que o processo de eflorescência é estritamente químico. 

3.2.5 DESCASCAMENTO DA PINTURA E 
DESTACAMENTO
Leite et al (2017), corrobora a ideia de que a perda de aderência é um processo 
causado por falhas ou rupturas na interface entre as camadas do revestimento 
ou entre a base e o substrato. Essa perda de aderência ocorre quando as tensões 
que surgem ultrapassam a capacidade de aderência das ligações. Estas tensões 
podem vir da presença de sais solúveis.

3.2.6- GRAFITISMO/PICHAÇÃO
Trata-se de uma alteração superficial que afeta fundamentalmente o aspecto ex-
terior do revestimento da fachada manifestando-se superficialmente, provocando 
alteração da coloração e manchamentos.

4- ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Após análise dos dados coletados em campo, através de inspeção visual das 
fachadas das edificações, constatou-se a presença das seguintes manifestações 
patológicas:

• Danos relacionados aos fatores ambientais: Fissuras/Trincas, eflorescência, 
mofo/bolor, vegetação, descascamento da pintura e destacamento, sujidades, 
corrosão/oxidação.

• Danos relacionados aos fatores antropológicos: Uso de material incompatível; 
fiação e tubulação expostas; acréscimos (toldos, placas e marquises), grafitis-
mo/ pichação; falta de manutenção- perda de matéria (ornatos, guarda-corpo, 
revestimentos).

Para melhor entendimento de como estão afetadas as fachadas das edificações 
em seus respectivos pátios, apresentaremos de forma quantitativa o grau de 
comprometimento das fachadas em relação aos danos identificados e as manifes-
tações patológicas serão apresentadas em um panorama apresentado a seguir:

4.1 FISSURAS/TRINCAS
Este tipo de manifestação patológica esteve presente em 42 % das fachadas dos 
imóveis estudadas. 

5.2 MOFO/BOLOR
O mofo/bolor apresentou-se em 97% das fachadas analisadas, essa manifestação 
patológica foi evidenciada principalmente na parte superior (platibanda e beiral) 
e em detalhes arquitetônicos. Notou-se a presença de pombos que transportam 
microorganismos para a estrutura e juntando-se a presença de umidade, desen-
cadeia esse fenômeno que é visto em forma de manchas marrons, pretas e es-
verdeadas.
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5.3 VEGETAÇÃO
A vegetação superior foi evidenciada em 43% dos imóveis. Essa anomalia nessas 
estruturas é causada pela presença de umidade alta e insolação que são carac-
terísticas climáticas típicas do Recife, os pombos também podem estar influen-
ciando com o transporte de sementes.

5.4 EFLORESCÊNCIA
A eflorescência foi observada em 5% das fachadas. Essa anomalia é vista em forma 
de manchas brancas. A provável causa dessa manifestação patológica nas facha-
das é a junção de sais solúveis que podem ter vindo dos materiais incompatíveis 
como o cimento acrescido às paredes porosas e a presença de umidade. Cabe res-
saltar que a baixa incidência desse dano é decorrente da aplicação de revestimen-
tos cerâmicos no embasamento das edificações, encobrindo sua manifestação.

5.5 DESCASCAMENTO DA PINTURA E 
DESTACAMENTOS
O descascamento da pintura fez-se presente em 76% das edificações, atrelado ao 
descascamento está presente o destacamento do reboco das paredes. Notou-se 
também o destacamento de partes dos detalhes construtivos. Esse dano pode 
ter sido causado pelo excesso de umidade advindo de infiltrações que causam 
expansão das camadas de revestimento da parede. 

Uma síntese das manifestações patológicas encontradas nas fachadas das edifi-
cações, objetos desse estudo, e a intensidade com que apareceram, podem ser 
categorizadas como mostradas no quadro 01.

Quadro 01: Principais danos encontrados nas fachadas que compõem os Pátios e Intensidade de 

alteração.

Fonte: Ghetti,2017.

A partir dos dados apresentados, temos a definição de níveis de comprometi-
mento da integridade das fachadas que compõem os Pátios na região central da 
cidade do Recife. Esta elaboração poderá subsidiar as ações de conservação e 
restauração para a priorização das ações, investimentos e políticas para a preser-
vação nestas áreas de valor histórico-cultural da cidade. 

A classificação de cada grau de comprometimento, está associada com a pontu-
ação acumulada na Ficha de identificação de Danos:
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B. Grau I (0 – 29 pontos): Danos leves;

C. Grau II (30 – 69 pontos): Danos de intensidade média;

D. Grau III (70 – 100 pontos): Danos profundos.

Nível de Comprometimento Intervalo Intensidade

Grau I 0-29 Leve
Grau II 30-69 Médio
Grau III 70-100 Profundo

Quadro 02: Pontuação dos danos

Fonte: Ghetti,2017

A partir do processamento dos dados constatou-se que no Pátio de São Pedro 7% 
dos imóveis apresentam-se com as fachadas em Grau I, 49% em Grau II e 44% em 
Grau III. No Pátio do Carmo, 10% das edificações apresentam-se com as fachadas 
em Grau I, 45% em Grau II e 45% em Grau III. No Pátio do Livramento, 10% das 
fachadas encontram-se em Grau I, 63% em Grau II e 27% em Grau III.

No Pátio do Terço, 10% do casario apresenta-se com as fachadas em Grau I, 56% 
em Grau II e 28% em Grau III. No Pátio São José do Ribamar, 25% das edificações 
apresentam-se com as fachadas em Grau I, 44% em Grau II e 31% em Grau III.

No total de 181 fachadas analisadas, 13% das edificações apresentam-se com as 
fachadas em Grau I de comprometimento com intensidade leve, 52% em Grau II, 
intensidade média, e 35% em Grau III, intensidade profunda.

6- RECOMENDAÇÕES/DIRETRIZES PARA A 
PRESERVAÇÃO
Uma vez constatado o nível de degradação de uma edificação e suas partes, seja 
nos elementos estruturais ou decorativos, o problema que sempre se coloca é o 
de escolher o tratamento adequado para cada dano ou conjunto de dados apre-
sentado, ou seja:

• Conservar o elemento em questão, intervindo de forma adequada a deter o 
processo de degradação;

• Substituir o elemento em questão por um outro que mantenha as mesmas 
funções e características do anterior e, dependendo do grau de preservação, 
a mesma forma que deve ser obtida após análise no projeto original de mate-
riais, técnicas e formas.

No caso das edificações que compõem os Pátios do Recife, onde as fachadas 
foram parcialmente preservadas, seria interessante substituir o autêntico degra-
dado ou as partes transformadas por um similar da mesma forma e, na medida 
do possível, com o mesmo material e a mesma técnica.

Recomenda-se a contratação de empresa especializada em serviços de projeto e 
execução de conservação e restauração das edificações. Com equipe apta para 
sanar problemas graves, como: trincas, fissuras, fissuras profundas, afundamento 
de pisos, anomalia nas prumadas das paredes, ou outros danos. Deve-se consul-
tar o DPPC que pode atender a qualquer solicitação, seja dos técnicos, seja dos 
usuários no sentido de orientar as intervenções para que estas não causem danos 
ou descaracterizem os imóveis.

A era tecnológica trouxe diversos serviços que não existiam na época da construção 
dos prédios como a difusão das redes de telefonia, de internet e iluminação elétri-
ca e a introdução dos equipamentos de climatização, tudo isto causando uma 
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sobreposição destes novos componentes nas fachadas. A seguir apresentam-se 
algumas sugestões de como compatibilizar o “estranho” com o “necessário”, base-
adas no trabalho de preservação do patrimônio urbano realizado pela Prefeitura 
da cidade do Rio de Janeiro, intitulado Projeto Corredor Cultural.

Equipamento de Climatização: O aparelho de ar condicionado é um elemento es-
tranho à arquitetura do prédio antigo, no entanto, em alguns casos é essencial 
para o funcionamento do comércio. Para a instalação do aparelho comum, são 
apresentadas algumas alternativas visando a menor interferência possível nos el-
ementos arquitetônicos e decorativos das fachadas dos imóveis:

• Colocação de ar condicionado nos fundos da edificação e distribuição através 
dos dutos;

• Colocação de ar condicionado sob o toldo;

• Colocação no vão entre as portas;

• Colocação atrás dos gradis.

Fiação e encanamentos: Muitas das fachadas das edificações que compõem os pá-
tios apresentam-se prejudicadas pelo excesso e pela desordem de fios aparentes 
das instalações elétricas e de comunicação, causando um aspecto desagradável 
no conjunto das edificações. Além disso, as fiações elétricas se constituem num 
perigo em potencial para a segurança dos imóveis. 

Por segurança, recomenda-se a troca de toda fiação elétrica antiga, segundo os 
padrões de segurança exigidos pela legislação e normas[1] aplicáveis. Para bem 
atender aos itens segurança contra incêndio e instalação elétrica, faz-se necessário 
a elaboração de um plano de gerenciamento de riscos para as edificações dos pá-
tios, considerando a renovação ou manutenção na instalação elétrica como um 

[1]  Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho,  que dá nova redação a alguns artigos do 

dos procedimentos mais importantes e indispensáveis a fazer, para garantir a se-
gurança dos usuários tendo em vista que esse recurso evita possíveis sobrecargas 
que ocasiona incêndios.

• A fiação poderá ser embutida em “conduítes” especiais ou presos em baixo 
das sacadas por argolas metálicas em intervalos de no máximo 50 cm. Os fios 
devem ficar bem esticados de maneira a não criar barrigas.

• As tubulações de águas pluviais devem sempre ser embutidas nas paredes e 
ligadas nas redes das ruas, desta forma evita-se os danos aos canais quando 
aparentes e a saída das águas nas calçadas.

Pintura das fachadas: Os pátios são visualmente identificados pela variedade das 
cores com que são pintadas as fachadas. As técnicas de pintura evoluíram, mas 
ainda permanecem construções que testemunham as características cromáticas 
da época. Observar que nas construções ecléticas utilizou-se nas paredes exter-
nas primeiramente as cores claras à base de cal, devido a seu custo reduzido. Pos-
teriormente, com o desenvolvimento da indústria nacional de tintas, as fachadas 
foram se caracterizando pela vivacidade das cores.

Letreiros/ anúncios e Marquises/Toldos: A proposta de preservação considera que 
os letreiros/anúncios são elementos estritamente vinculados ao revestimento das 
edificações e estes devem se integrar à decoração e à arquitetura das fachadas, 
bem como a iluminação dos mesmos.

As marquises constituem-se numa interferência direta nas fachadas. A sua substi-
tuição pelo toldo é aconselhável, porém deve-se tomar cuidado ao colocar o toldo 
em paredes revestidas por azulejos e ou cantarias.

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
26852, de 30 de Julho de 1936, juntamente com a Norma Brasileira 5410.
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RESUMO
A Feira do Ver-o-Peso é a mais conhecida da Região Norte e faz parte do cartão postal 
da cidade de Belém/PA. Possui diversidade e complexidade tal que é reconhecida 
como a maior Feira Livre da América Latina, integrando o Complexo Ver-o-Peso, 
sendo este um conjunto arquitetônico e paisagístico reconhecido pelo IPHAN em 1977 
com 25 mil metros quadrados composto por uma série de construções históricas. 
O conjunto tombado inclui o Boulevard Castilhos França, o Mercado de Carne e 
o Mercado de Peixe, o casario, as praças do Relógio e Dom Pedro II, a doca de 
embarcações, a Feira do Açaí e a Ladeira do Castelo. Mas é a Feira Livre, ou Feira do 
Ver-o-Peso, o objeto desse artigo, em especial o projeto apresentado pela prefeitura 
de Belém em 2016 para a substituição da cobertura desse espaço.  A proposta, que 
contava com recursos do PAC Cidades Históricas, aconteceu no contexto da indicação 
do Complexo Ver-o-Peso a Patrimônio Mundial pela UNESCO que elencou alguns 
critérios a serem cumpridos até junho de 2018. Mesmo com soluções que se utilizam 
de conforto térmico, ergonomia, prevenção e combate a incêndio e padrões definidos 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a apresentação do projeto da nova 
cobertura, feita por empresa contratada por tomada de preço, enfrentou diversas 
críticas por não ter consultado os feirantes, por relocar setores da feira para outros 
pontos da cidade e por substituir a cobertura existente, objeto de concurso nacional 
em 1999. Esse artigo analisa o projeto colocado pela prefeitura segundo os critérios: 
qualidade arquitetônica e urbanística; integração com o conjunto tombado do centro 
histórico; e participação popular no processo de tomada de decisão.

Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico; Participação popular; Complexo Ver-o-
Peso; Belém/PA.
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A COBERTURA DA FEIRA LIVRE DO COMPLEXO VER O 
PESO DE BELÉM/PA: Avaliação crítica da proposta de 
2016 para sua substituição

O Complexo Ver-o-Peso e a Feira Livre
Em sua dissertação, Lima (2008) identifica e interpreta o patrimônio cultural dos 
trabalhadores do Complexo Ver-o-Peso considerando que esse lugar é um “el-
emento agregador para esse grupo social, fator de pertencimento e identidade 
coletiva, detentor de valores e significados” (Lima, 2008). Para que sua pesquisa 
fosse realizada, a delimitação espacial adotada pela pesquisadora considerou a 
movimentação específica das feiras, doca e mercados ali existentes associada às 
práticas cotidianas de seus trabalhadores e suas redes de relações. O resultado é 
um perímetro que está inserido no Centro Histórico de Belém – CHB[1] e também 
contido no Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Ver-o-Peso, recorte espacial 
com que o conjunto foi reconhecido como monumento nacional em 1977 através 
do tombamento. Ou seja, o perímetro que Lima (2008) define como leitura para 
sua pesquisa é menor que aquele utilizado no processo de tombamento do IPH-
AN, cujos critérios são fundamentados nos elementos arquitetônicos, paisagísti-
cos e históricos. Esse artigo vai se utilizar da delimitação espacial definida por Lima 
(2008) em sua dissertação quando se referir ao Complexo Ver-o-Peso, visto que a 
intenção da análise a ser feita aqui considera as imaterialidades manifestas nesse 
espaço em concomitância ao patrimônio edificado e às propostas de intervenção.

A história conta que a construção do Forte do Presépio marcou a fundação da 
cidade de Belém em 1616, sendo que esse local desembocava onde hoje é a doca 
do Ver-o-Peso:

[1]  O tombamento do Centro Histórico de Belém (CHB) aconteceu em 1994 pelo 
poder público municipal e em 2012 pela esfera federal. Composto por cerca de três 
mil edificações, abrange os bairros da Campina e Cidade Velha, área que representa o 
núcleo inicial da cidade de Belém.

“O fundador de Belém partira do Maranhão, com uma frota composta 
de três embarcações tripuladas por 150 homens; acompanhando a 
recortada costa do Pará, adentrou a baía do Marajó e, passando por 
entre o grupo das ilhas que dão origem à estreita baía de Guajará, junto 
à barra do rio Guamá, encontrou um local excelente para a edificação 
de um forte, pois ‘agradou-se Castelo Branco de uma ponta de terra, 
inacessível pela parte do mar (sic) e defendida pela parte da terra por 
extenso igarapé, que nascendo no alagadiço do Piri ia desembocar onde 
hoje é a doca do Ver-o-Peso. Neste ponto construiu ele um Forte de 
madeira coberto de palha, material usado pelos franceses no Forte de 
São Luís do Maranhão, a que denominou Presépio (...)” (Penteado, 1968, 
pág. 95).

Na área plana adjacente ao Ver-o-Peso e à Baía de Guajará originou-se a Belém 
primitiva, sendo que os primeiros caminhos deram origem às ruas mais antigas da 
Cidade Velha, a exemplo da atual Siqueira Mendes, anteriormente rua do Norte, 
primeira rua de Belém (Penteado, 1968, pág. 100): “a Feliz Lusitânia se tornara foco 
de irradiação da penetração portuguesa no norte do Brasil: começara a ser aquilo 
que mais caracteriza a atual cidade de Belém: o grande empório da Amazônia”.

Curioso notar que Penteado (1968, pág. 108) relata que houve ainda no séc. XVII 
duas tentativas de mudança de localização da cidade, sendo a primeira em 1633, 
pelo chefe das Forças da Capitania do Pará, Feliciano Coelho de Carvalho, que 
enfrentou um “clamoroso” não por parte dos então belenenses. Uma segunda 
tentativa aconteceu em 1655 para transferir a cidade para a aldeia de Joanes na 
ilha de Marajó, proposta por Vidal de Negreiros ao rei de Portugal, que recebeu 
novamente oposição tanto por parte da população quanto por parte dos comer-
ciantes de Belém.

Durante seus quatro séculos de existência, o lugar presenciou inúmeros fatos 
históricos e sofreu variadas transformações espaciais das mais diferentes esca-
las. Hoje, o Complexo Ver-O-Peso, contíguo ao Feliz Lusitânia, é um tradicional 
entreposto comercial de Belém e é um lugar de importantes manifestações da 
tradição e folclore local, além de atuar como comunicação com as ilhas próximas 
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e outras cidades do estado. O Ver-o-Peso foi criado em 1625 como posto fiscal, 
por solicitação da Câmara de Belém, passando a chamar-se Lugar de Ver-o-Peso. 
Dada sua localização na confluência dos rios Amazonas e Guamá e o Atlântico, 
este importante entreposto comercial transformou-se em espaço significativo 
para a identidade econômica e cultural da cidade sendo o mais antigo e o mais im-
portante da região. Ali, os mercados, além de locais de comércio, são importantes 
pontos de convergência dentro do complexo, tombados pelo IPHAN e candidatos 
a Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (Almeida, 2017). 

Figura 01: Delimitação da área do Complexo Ver-o-Peso com seus elementos constituintes. Fonte: 

Lima, 2008, pág. 25.

Existem três mercados em Belém que foram construídos durante sua Belle Épo-
que[2]. Um deles é o Mercado de Peixe, inaugurado em 1901, cuja estrutura é quase 
exclusivamente composta por perfis de ferro combinados entre si, com alguns el-
ementos de ferro fundido de função decorativa em estilo eclético, além de quatro 

[2]  A Belle Époque paraense se situa historicamente entre 1860 e 1920, durante a 
“Era da borracha”. As grandes obras públicas então efetuadas assumiram caráter de 
higienização da cidade, além da urbanização em direção à periferia, abertura de novas 
vias, arborização, instalação de bosques e praças, calçamento urbano e instalação de 
iluminação elétrica.
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marcantes torres que constituem um marco referencial na paisagem[3] (Figura 3). 
Outro é o Mercado de Carne, erguido em 1867, também conhecido como Mercado 
Bolonha, construído em alvenaria de tijolos e quatro pavilhões de ferro. Ambos os 
mercados estão em plena atividade desde sua construção, totalmente integrados 
à paisagem local, sendo exemplares representativos não apenas da arquitetura 
do ferro no país, como também de ricas relações entre a cidade e o espaço em 
que estão inseridos. O terceiro mercado, construído em 1911, é o Mercado São 
Brás, de alvenaria de tijolos e cobertura em estrutura metálica, localizado em out-
ra região da cidade (Veiga, 2007, p. 46).

Tanto o Mercado de Peixe quanto o Mercado de carne fazem parte do Complexo 
do Ver-o-Peso. A Feira Livre, objeto de análise desse artigo, ocupa uma faixa ao 
longo do rio onde estão instaladas cerca de duas mil barracas que empregam por 
volta de cinco mil feirantes (Lima, 2010). As mercadorias ali comercializadas são 
em sua quase totalidade providas diretamente pela natureza. Com relação às fru-
tas amazônicas, pode-se destacar o açaí, parcialmente responsável pela economia 
e pela formação da identidade paraense, que chega de madrugada em barcos 
abastecidos de toneladas de frutos recém-colhidos nas florestas e ilhas da região. 
Um pequeno porto seguido de um pátio emoldurado pelo Forte do Castelo e a 
Baía do Guajará fica tomado por carregadores de paneiros cheios com a fruta. O 
estado é responsável por 85% da produção nacional de açaí[4], sendo esse produto 

[3]  O Mercado de Peixe sofreu recentemente uma obra de restauro que se iniciou em 
2010 e terminou em 2015, sob os cuidados do IPHAN. A demanda veio dos próprios 
feirantes devido ao estado de conservação do edifício, que teve inclusive uma de suas 
torres derrubada por uma ventania. A obra foi realizada em duas etapas, de forma que 
o mercado não fosse fechado durante esse período, e utilizou recursos do PAC Cidades 
históricas. O valor total de investimentos foi de R$ 8 milhões (http://portal.iphan.gov.
br/).
[4]  Estima-se em 5 a 6 mil toneladas de açaí exportadas para 31 países, com 
dominância dos Estados Unidos e Japão. A exportação interestadual se concentra para 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que respondem por 68% de todo o volume 
comercializado. Especula-se que 8 a 10% da produção correspondente de polpa é 
exportado para outros países, 30% para exportação interestadual e 60% é consumido 

parte do roteiro turístico da Amazônia e inclusive oferecido para consumo imedi-
ato em baias de lanchonetes dentro da Feira Livre.

A Feira é o espaço mais procurado pelo turista que visita Belém e é constante-
mente explorado como a paisagem mais representativa da cultura socioeconômi-
ca e cultural da região. O movimento contínuo, que pode ser observado constan-
temente na área do Ver-o-Peso, é parte fundamental do que provoca o interesse 
do visitante e da memória afetiva dos paraenses. Os moradores de Belém procur-
am esse lugar para a produção de suas refeições, tanto no dia a dia quanto em 
épocas festivas, como o Círio de Nazaré (Nascimento, 2010). O Círio de Nazaré é 
um forte símbolo da cultura paraense e se trata de uma festa religiosa dedicada a 
Nossa Senhora de Nazaré. Durante a festa, considerada o Natal paraense, já que 
muitas famílias se reúnem por ocasião da data, é comum o consumo dos pratos 
típicos paraenses, como o pato no tucupi e a maniçoba. Os ingredientes para a 
confecção dos pratos são comprados majoritariamente no Ver-o-Peso, que tem 
sua rotina transformada por ocasião da festa, assim como o restante da cidade.

Outra dimensão que o Ver-o-Peso comporta é o de lugar estratégico de encontro 
com os ribeirinhos, que trazem as mercadorias em embarcações que percorrem 
diversas vias fluviais e estacionam neste porto histórico de convergência urbana, 
configurando esse lugar como uma liminaridade entre a cidade e aqueles que 
habitam a floresta ou a margem dos rios. Além disso, o complexo ocupa posição 
de centralidade urbana, visto que o sistema de transporte público da cidade 
faz com que os percursos de mais de 50 linhas de ônibus contemplem o centro 
histórico e o Ver-o-Peso.

O concurso Público Nacional de 1999
A importância que o Complexo Ver-o-Peso tem para a história de Belém já susci-
tou outras discussões e propostas de intervenção no seu espaço físico. Uma delas 
é o concurso público nacional de projeto promovido pela Prefeitura Municipal, sob 

no Estado do Pará (Homma, 2015).
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a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues (PT), junto ao Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB). Essa ação veio após longo período de abandono e falta de investimen-
tos por parte do poder público, o que provocou a degradação do lugar, mesmo 
após a inauguração de um projeto de revitalização implantado em 1985 de autoria 
do arquiteto Paulo Chaves Fernandes, que então ocupava o cargo de coordenador 
de Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura de Belém. Foi nessa ocasião que a de-
nominação Complexo Ver-o-Peso foi adotada, junto do projeto para a nova orla, 
reorganização da feira com um sistema de padronização das barracas e a insta-
lação de nova iluminação. Poucos anos depois já havia sinais de descaracterização 
desse projeto com a utilização de lonas complementares e coberturas anexas, e a 
falta de manutenção acabou por afastar a população que costumava frequentar a 
Feira (Forte e Sanjad, 2016).

O concurso público buscou reverter a precariedade dessa situação e tinha como 
comissão os arquitetos e urbanistas Milton Monte (PA), Maria Dorotéa de Lima (PA), 
Alex Nicolaeff (RJ) e Vital M.T. Pessoa de Melo (PE), que analisaram onze propostas, 
das quais três foram classificadas para a segunda fase. A proposta vencedora foi 
a equipe dirigida por Flávio de Oliveira Ferreira. O memorial de projeto destacava 
“a naturalidade com que a proposta se incorpora à área do projeto, o respeito e 
a valorização dos elementos simbólicos identificadores da imagem da cidade, a 
manutenção dos diversos elementos sem recorrência a soluções caprichosas de 
desenho”. No entanto, algumas ressalvas do júri quanto à circulação de pessoas e 
mercadorias exigiram a reformulação do problema para a definição da proposta 
final (Revista AU, 1999).

Durante a formulação do projeto executivo, os vencedores do concurso se uti-
lizaram de ampla participação popular para o desenvolvimento das soluções 
técnicas, estimulando a criação de grupos formados por diferentes segmentos so-
ciais, visando a cooperação pública e privada no processo de projeto. A população 
e principalmente os feirantes emitiram opiniões importantes para a tomada de 
decisões, o que resultou na reordenação espacial da Feira Livre com a instalação 

de um novo sistema de cobertura em substituição às antigas barracas, agora em 
lona tensionada, e a instalação de novo mobiliário urbano (Arquiteturas, 2013).

Fontenele (2006) desenvolveu um estudo que analisa a cobertura tensionada 
da feira livre do Ver-o-Peso no que diz respeito à preocupação com os aspectos 
climáticos locais baseando-se na Arquitetura Bioclimática, com ênfase no seu de-
sempenho, como a proteção às intempéries. Como metodologia, utilizou-se de 
softwares que analisaram as tensoestruturas quanto à direção dos ventos pre-
dominantes e incidência dos raios solares, assim como seu desempenho térmico 
e luminoso. Além disso, a pesquisadora realizou entrevistas entre os feirantes e 
os usuários da feira.

As estruturas tensionadas oferecem soluções de projeto que são relativamente 
fáceis de construir e de pouca manutenção. Compostas por membranas imper-
meáveis tensionadas por cabos resolvem problemas tradicionais como ilumi-
nação e ventilação naturais e permitem solução estrutural cujos elementos em 
conjunto requerem cálculos complexos, apesar da sua estrutura básica de cabo 
e membrana se apresentar simplificada. As tensoestruturas são versáteis e apre-
sentam exemplares utilizados em obras de caráter transitório ou permanente, em 
áreas de diferentes escalas (Fontenele, 2006).

Fontenele (2006) lista inúmeras vantagens no emprego desse tipo de estrutura na 
arquitetura: facilidade com que as mesmas cobrem grandes espaços; custo rela-
tivamente reduzido, levando-se em consideração a grande capacidade estrutural 
da membrana; rapidez de execução destas estruturas; podem ser usadas como 
isolantes térmicos e acústicos; são impermeáveis; não propagam fogo em caso 
de incêndios; por serem estruturas leves, porém resistentes às cargas do projeto 
e efeitos do vento, estas estruturas ainda oferecem durabilidade e resistência às 
intempéries; facilidade, quanto ao transporte e montagem, e relativa facilidade de 
demolição, desmontagem e remontagem.

Um dos problemas relatados por Fontenele (2006) no uso da estrutura tensionada 
para a cobertura da Feira Livre do Ver-o-Peso é o surgimento e proliferação de 
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fungos nas membranas, cuja solução tem sido sua impregnação com fungicidas, 
o que teria curta duração, pois são produtos voláteis e evaporam rapidamente. 
Além disso, na região Norte longos períodos de intensa insolação são alterna-
dos com fortes precipitações, o que provocaria o aquecimento e resfriamento da 
membrana repetidas vezes, provocando contração e dilatação das suas fibras, o 
que provoca o surgimento de microfissuras e contribui para o seu sucateamento 
(Fontenele, 2006).

Segundo Fontenele (2006, pág. 75) a ventilação natural é prejudicada pela presença 
de uma plataforma para a colocação de três módulos de cobertura em um nível 
mais alto que as demais que barra parcialmente os ventos predominantes vindos 
do Norte. Um das principais reclamações feitas pelos feirantes é com relação à 
proteção contra as intempéries, cujas soluções aparecem na forma de lonas azuis 
que são acrescentadas à cobertura existente, descaracterizando as mesmas. Da 
mesma forma o orifício de drenagem da água pluvial que é captada para dentro 
da estrutura é dotado de uma série de improvisações de modo que auxilie nesse 
processo. Alguns toldos de proteção foram instalados pela prefeitura nas barracas 
que ficam na beira da estrutura, de maneira que parte da insolação fosse barrada 
(Fontenele, 2006, págs.77-80).

Outra questão a ser considerada é que uma estrutura como essa não deveria pos-
suir grandes aberturas direcionadas para a ventilação predominante porque esta 
direciona o ângulo de incidência da chuva. Uma das soluções para esse proble-
ma seria a utilização do beiral voltado para o oeste, norte (solstício de inverno) 
e sul (solstício de verão), elemento bastante conhecido pela região amazônica. 
Os anteparos sugeridos pela pesquisadora demonstraram bom desempenho no 
controle das intempéries, tendo como vantagens pouca interferência no projeto 
original, facilidade de extensão do benefício a todos os usuários, pouca redução 
de luminosidade no interior das estruturas, baixa interferência na passagem da 
ventilação e fácil manutenção e/ou substituição, principalmente ao se destacar 
o fato de que os toldos colocados pela prefeitura para minimizar esse problema 
encontram-se, na maioria, quebrados (Fontenele, 2006, pág. 104).

Quanto ao resultado das entrevistas que a pesquisadora realizou, esteve presente 
principalmente a comparação entre a Feira antes e depois da reforma. Muitos 
comentaram sobre o improviso das coberturas antes da reforma, que protegiam 
apenas as barracas e não a circulação. Já com a instalação do projeto do con-
curso, além das melhorias com relação à proteção contra as intempéries, a uni-
formização da paisagem em contraponto à barracas anteriores proporcionaram 
maior conforto visual (Fontenele, 2006, pág. 104).

Segundo o arquiteto Flávio Ferreira, o projeto empresta ao lugar contemporanei-
dade ao mesmo tempo em que mantem sua existência secular e sua função origi-
nal. O arquiteto Aldo Rossi é uma das referências que cita quando coloca a cidade 
como um espaço de permanências e não permanências, sendo então o Complexo 
Ver-o-Peso formado pelos edifícios históricos, permanentes, e suas imateriali-
dades, não permanentes. Foi uma preocupação da equipe de projeto o resgate 
desse valor, encontrado na leveza do material utilizado na estrutura da cobertura 
o caráter transitório das feiras, cuja estética não compete com a arquitetura de 
ferro do Mercado de Peixe ou cuja escala rompe a harmonia com o conjunto cita-
dino existente.  

Figura 02: Feira do Ver-o-Peso antes da construção da proposta vencedora do concurso nacional 

de 1999. Fonte: http://somostodosedmilson.blogspot.com.br.
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Figura 03: Feira do Ver-o-Peso depois da construção da proposta vencedora do concurso nacional 

de 1999. Fonte: http://g1.globo.com.

A proposta de substituição da cobertura
No dia 3 de fevereiro de 2016, foi apresentada à população de Belém uma propos-
ta de substituição da cobertura de lona tensionada que hoje protege a Feira Livre 
do Ver-o-Peso. A apresentação do projeto foi feita por José Freire, da DPJ Arquite-
tura e Engenharia Ltda., que ganhou a licitação para a obra de reforma da feira, 
que seria executada pela prefeitura. Sua fala obedeceu a um discurso que em-
pregou uma racionalidade arquitetônica estritamente tecnicista a um lugar que 
obedece outras lógicas de ordenamento, com relações cotidianas próprias de 
organização do espaço[5]. Atualmente, a distribuição das barracas, por exemplo, 
obedece à lógica dos ingredientes necessários à confecção dos pratos da culinária 

[5]  A gravação da apresentação está disponível na página da mídia social Facebook do 
IAB/PA.

regional, ou seja, ao lado do mercado de peixe podem ser encontrados temperos 
e limão. Camarões e outras carnes ficam próximas do setor de farinhas, entre out-
ros. O projeto atual previu essa setorização de acordo com as consultas realizadas 
ao longo dos oitos meses de desenvolvimento do projeto executivo.

A urgência na fala sobre a comunicação visual da feira denuncia a incompreensão 
sobre seu funcionamento, uma vez que seus usuários mantem uma relação est-
reita com os feirantes que difere da relação que os turistas podem vir a ter com 
o espaço, sendo que estes sim se beneficiariam mais com o desenvolvimento 
de uma comunicação visual para os corredores e barracas. Segundo a apresen-
tação, a proposta arquitetônica para a estrutura partiu da ideia de apresentar 
uma solução ritmada que não se configurasse como uma grande cobertura plana, 
e sim “faixas onduladas aliando as funções de cobrir, ventilar e iluminar”. Uma 
estrutura modular de 8x8 metros abrigaria todos os equipamentos necessários, 
solução que permitiria também iluminação e ventilação naturais pelas laterais.

Para a cobertura foi proposto o uso de telhas termoacústicas onduladas, dispos-
tas assimetricamente, com fechamento lateral em venezianas de PVC translúcido, 
permitindo assim a passagem da ventilação e a iluminação natural para a Feira 
como um todo, tendo sido esta a principal controvérsia da proposta. Segundo o 
parecer técnico emitido pelo IPHAN ainda em 2016, a cobertura projetada impli-
caria na perda de flexibilidade dos espaços e da permeabilidade visual, além de 
causar impacto negativo à ambiência do conjunto tombado. O ideal deveria ser 
a utilização de estruturas reversíveis leves e que possibilitem a permeabilidade 
visual a partir da Av. Castilhos França, assim como a partir do interior da Feira, o 
que não acontece nessa proposta de intervenção. Segundo o parecer:

“A proposta trata de forma equivocada a solução para a feira como um 
edifício, um grande galpão, contrariando os princípios do tombamento 
que reconhece na paisagem a presença marcante desse uso que confere 
vitalidade ao local. A solução projetada não agrega qualidades espaciais 
e simbólicas ao conjunto protegido. A solução de exaustão proposta 
para o interior das coberturas implicará na utilização de materiais 
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diversos, e que exigem maior zelo e cuidado (...) Essa situação se agrava 
na área de alimentação, pois a proposta é de utilização de exaustores 
movidos a eletricidade” (Fonte: https://goo.gl/mneMcG. Acesso em 
20/04/2018).

Estava previsto pelo projeto o rebaixamento da parte superior localizada junto à 
orla, o que traria um benefício para a ventilação natural, segundo a análise de Fon-
tenele (2006). A substituição do piso para um material de alta resistência acom-
panha o discurso de melhorias, assim como a reconstrução dos sistemas de esgot-
amento sanitário, água e drenagem. Todas essas colocações são condizentes com 
as reclamações dos usuários e feirantes do Ver-o-Peso e estavam devidamente 
representadas na fala do arquiteto José Freire por ocasião da apresentação do 
projeto.

No mesmo mês de fevereiro de 2016, foi veiculada uma carta de repúdio do IAB 
que se manifestava contrário à proposta de intervenção, ressaltando a falta de 
manutenção do Complexo e o consequente ambiente desfavorável que acabou 
por justificar a modificação completa da área da Feira Livre. Também são citadas 
a fragmentação da proposta de reforma em vários contratos diferentes, o que 
poderia criar propostas desarticuladas entre partes de um mesmo conjunto, a fal-
ta de transparência causada pela ausência de debate entre as esferas governa-
mentais e os diferentes grupos da sociedade civil que poderiam se interessar pelo 
tema e, principalmente, pela escolha de uma proposta baseada em Tomada de 
Preço sem o devido respeito às particularidades e importância histórica do lugar.

 

Figura 04: Simulação da Feira Livre do Ver-o-Peso com cobertura proposta pela Prefeitura 

Municipal. Fonte: https://goo.gl/ocWJLQ. Acesso em 20/04/2018.

Com relação às manifestações dos feirantes, das questões mais preocupantes 
propostas pelo projeto de reforma estavam as ausências da Pedra do Peixe e 
da Feira do Açaí, que mobilizam moradores de um conjunto de ilhas e de outras 
regiões mais afastadas da cidade de Belém. Esse comércio está voltado para os 
produtos florestais não-madeireiros, como frutos, óleos, sementes, entre outros, 
e são parte de uma economia extrativista historicamente ignorada ou negligencia-
da pelos grupos políticos e econômicos dominantes da capital e de todo o estado 
(Nascimento, 2010).

As poucas discussões entre os organizadores da proposta e os feirantes, pesqui-
sadores e a sociedade de modo geral dificultou o processo desde o início. A aus-
ência de levantamentos sociológicos e antropológicos na proposta do governo 
municipal, considerando-se o objeto de intervenção, gerou intensa desconfiança 
por parte de quem frequenta e vive desse espaço desde a geração anterior, fican-
do incógnitos os impactos que as mudanças geradas causariam nas atividades 
tradicionais da feira. Exemplo disso é o “Manifesto público e reivindicações de 
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Povos e Comunidades Tradicionais de Belém” que pedia a inserção do espaço para 
a comercialização de animais vivos, ervas e plantas no Projeto Básico, visto que se 
tratam de práticas de povos tradicionais até então desconsideradas na discussão.

Uma audiência pública promovida pelo IPHAN foi realizada durante o processo, 
na qual foi constatado um parecer favorável a melhorias do espaço da feira, mas 
não de acordo com o projeto que foi apresentado. A defesa da manutenção das 
características de feira popular próprias da Feira do Ver-o-Peso foi o assunto que 
mais esteve presente nas manifestações registradas pela audiência, além da co-
brança por maior participação social no debate e até mesmo a sugestão de nova 
realização de concurso público.

O prefeito de então, Zenaldo Coutinho (PSDB), fez uma imposição de prazo aos fei-
rantes e ao IPHAN cobrando uma decisão sobre o licenciamento da reforma, que 
deveria ser liberado até o final daquele mês, o que gerou intensa indignação entre 
diferentes segmentos e uma série de manifestações públicas dos movimentos so-
ciais em audiências realizadas na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de 
Belém. Além disso, o Ministério Público Federal foi acionado por associações de 
defesa do patrimônio e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-PA). Desde que a 
prefeitura foi notificada para reapresentar o projeto de reforma, o debate cessou 
e aparentemente essa proposta não será mais implantada.

Considerações finais
A ideia de patrimônio cultural se expande desde a década de 70, quando deix-
ou de considerar quase que exclusivamente o patrimônio material para apreciar 
também formas culturais intangíveis de produção de valor. O turismo atualmente 
investe no poder econômico tanto dos edifícios quanto dos recursos simbólicos, 
sendo o patrimônio histórico um instrumento para mudar o caráter de regiões 
abandonadas, atraindo novos grupos de interesse e investidores (Zunkin, 2017, 
pág. 25).

Zunkin (2017, pág. 26) cita alguns momentos da história em que houve mobili-
zação a favor do patrimônio cultural, mesmo em momentos de remodelação de 
cidades mediante a construção de rodovias que trariam benefícios aos seus habi-
tantes. Segundo Zunkin (2017, pág. 26):

“Se o patrimônio em risco é encarnado por um monumento ou por uma 
região, e se as causas da destruição são atos de guerra, negligência 
geral, nova construção ou especulação financeira, a lacuna deixada pela 
ausência de prédios conhecidos força as pessoas a encarar um mundo 
que elas perderam. Há uma erosão da base material e metafísica 
de uma comunidade, por um lado, e de uma civilização, por outro”. 
(Zunkin, 2017, pág. 26).

 Com a percepção de que não apenas áreas históricas carregam essas questões, 
mas todas as dimensões do espaço citadino carregam marcos da trajetória da 
sociedade, a apreciação do contexto territorial e da paisagem urbana também 
passou a ser considerada como patrimônio cultural. Integra essa discussão a re-
abilitação dos centros históricos, questão constantemente abordada na atuali-
dade pela possibilidade de aproveitamento da infraestrutura de áreas centrais 
e pelo interesse turístico que existe sobre elas. As ações de preservação geradas 
para o turismo em particular carregam o discurso de salvaguarda de bens mate-
riais e imateriais, mas muitos projetos de revitalização resultam na produção de 
um espaço urbano tematizado e homogêneo, embora assuma um discurso de 
valorização do patrimônio cultural. As políticas de preservação do patrimônio na 
América Latina, contudo, ainda são muito recentes, tendo início com o desenvolvi-
mento do urbanismo moderno[6] e são constantemente revistas considerando-se 
tanto aspectos positivos quanto negativos desse processo (Funari, 2009, p. 30). 
Atualmente, alguns bens antes menos prestigiados, como os mercados públicos, 
complexos ferroviários e áreas portuárias, tem sido foco de políticas públicas vol-

[6]  As conhecidas reformas urbanas dos séculos XIX e XX tiveram como consequência 
demolições em áreas urbanas históricas, o que gerou críticas por parte de diversos 
estudiosos, como William Morris, John Ruskin e Camilo Sitte. As alternativas 
idealistas que propuseram para o crescimento citadino que envolvia essas questões 
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tadas ao turismo, sendo que outrora eram tidos como espaços inadequados que 
atrapalhavam o desenvolvimento das cidades. Hoje são lugares considerados fo-
cos de autenticidade e de relações sociais genuínas (Bitar, 2014). 

Bitar (2014) produziu uma pesquisa que demonstra que, através dos imaginários 
produzidos pelos participantes de um mercado, é possível pensar a relação entre 
estes espaços e a cidade. Nessa perspectiva, o mercado é parte constituinte e con-
stituidora da cidade. Essa noção expressa a moderna concepção antropológica de 
cultura. Seu valor está nas relações sociais ou mesmo simbólicas, ou seja, nas ima-
terialidades, e não em objetos ou técnicas. Para Gonçalves (2003), o patrimônio é 
usado não apenas para “representar ideias e valores sociais e para ser contemp-
lado”, mas é bom para agir, ou seja, constrói e forma as pessoas. Ele faria a me-
diação entre passado e presente, material e imaterial, história e memória. Sendo 
assim, além de se configurar como uma expressão de grupos sociais, o patrimônio 
tanto enquanto categoria quanto herança cultural é também um processo de con-
strução através de experiências individuais e coletivas. 

Considerando os pontos levantados, pode-se indagar como as políticas de inter-
venção agem sobre centros históricos do ponto de vista da relação entre capital 
e cultura. Muitas dessas ações transformam o espaço urbano em mercadoria, ge-
rando uma paisagem homogênea, tematizada e espetacularizada (Muñoz, 2008). 
Este é um processo que não valoriza as coletividades presentes nas diferentes 
formas de representação que acontecem no espaço público, favorecendo proces-
sos de privatização do espaço urbano. Torna-se, portanto, fundamental avaliar o 
caráter das intervenções no contexto de produção de cidade contemporânea e 
quais são seus desdobramentos no que diz respeito às imaterialidades presentes 
em áreas historicamente consolidadas.

Os projetos de intervenção que vem sendo executados desde o final da década de 
90 reafirmam uma política cultural que pretende uma única identidade essencial-
ista, que foi tomada como verdade para demarcação da identidade paraense, mas 

fundamentaram as teorias modernas do restauro (Funari, 2009, pág. 30). 

que exclui os inúmeros povos que compõem o estado do Pará[7]. Quando há uma 
tentativa de formação de identidade que abstrai traços, a tendência é desvincular 
tradições da história heterogênea em que se formaram. A possibilidade de modi-
ficar a cultura e a política fica prejudicada e obediente a um único ponto de vista. 
Há ainda a alienação do patrimônio quando este se dissocia das práticas sociais 
cotidianas. O patrimônio como “lugar” torna-se o meio pelo qual as abstrações da 
identidade tomam forma e conteúdo.

As intervenções que algumas edificações de patrimônio arquitetônico de Belém 
sofreram formam um conjunto que carrega especificidades, mas que se relacio-
nam com um cenário mundial de transformações, em que o aspecto público é 
diretamente afetado pelo caráter das intervenções arquitetônicas e urbanas real-
izadas em centros históricos. Considerando que esses projetos seguem uma lógi-
ca específica na sua maioria, abre-se a possibilidade de indagar que tipo de cidade 
está sendo construída a partir de então.

A proposta para a substituição da atual cobertura da Feira Livre do Complexo 
Ver-o-Peso, feita pela gestão da Prefeitura Municipal de 2016 sob o mandato do 
prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB), contratou uma empresa por Tomada de Preço, 
o que se contrapõe ao projeto que atualmente caracteriza e contribui para a iden-
tidade desse lugar, objeto vencedor de Concurso Público Nacional. Por outro lado, 
essa atitude condiz com a realidade que impera no meio profissional nos dias 
de hoje, em que oportunidades de resoluções de problemas urbanísticos e ar-
quitetônicos são entregues a licitações que não tomam como prioridade o con-
hecimento técnico ou a experiência dos seus concorrentes.  Considerando-se os 
interesses políticos e econômicos que áreas urbanas historicamente consolidadas 
suscitam atualmente, também a consulta popular tem sido um instrumento cada 

[7]  Além da população indígena, compõem a população amazônica ribeirinhos, 
caboclos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco, pescadores, migrantes 
do nordeste, sul e sudeste brasileiros, imigrantes japoneses e advindos de países 
vizinhos como Bolívia e Guiana Francesa, além da imigração portuguesa que data da 
colonização.



7082 7083

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

vez menos utilizado nos processos de tomada de decisão de projetos de inter-
venção urbanísticos e arquitetônicos. 

O projeto da equipe vencedora de Flávio Ferreira carrega diversos aspectos posi-
tivos que justificam sua qualidade arquitetônica e sua consequente permanência 
como cobertura da Feira Livre. Além de ter sido objeto de concurso público, o fato 
dos arquitetos terem considerado a participação popular no processo do proje-
to se reflete totalmente na satisfação que os usuários e os feirantes têm na dis-
posição das barracas e na circulação da Feira, a ponto de não estarem dispostos a 
modificações em futuras intervenções. As queixas relacionadas à ventilação pode-
riam ser solucionadas caso as passagens de ar previstas na estrutura que sustenta 
a cobertura fossem desobstruídas, assim como a extensão dos beirais, solução 
facilmente aplicável como visto anteriormente, poderia solucionar o problema das 
intempéries nas barracas que ficam ao longo da lona tensionada. A transitorie-
dade que essa estrutura transmite reflete o caráter das feiras livres, sendo inclu-
sive um projeto que respeita as pré-existências do seu entorno ao se colocar como 
uma materialidade que seria facilmente removível caso necessário. A proposta de 
2016 colocada pela Prefeitura Municipal é o oposto disso, e apresentou uma edi-
ficação de caráter permanente que provocaria mudanças profundas na paisagem 
urbana desse lugar.

Não há dúvidas de que o Complexo Ver-o-Peso necessita de melhorias e reformas 
em seu espaço físico, principalmente ao se considerar que a vida útil da lona ten-
sionada que hoje cobre a Feira Livre tinha vida útil de seis anos. Mas sua sistemáti-
ca falta de manutenção, assim como sobre outros espaços do Complexo, não é 
justificativa para a total substituição do projeto que hoje ali se encontra. Um pro-
jeto de intervenção nesse lugar deve sempre considerar a seguinte pergunta: a 
quem pertence o Ver-o-Peso? 
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RESUMO
Este artigo aborda as questões referentes às intervenções ocorridas no edifício Hotel 
Nacional tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH, com projeto 
de Oscar Niemeyer e localizado em São Conrado, Rio de Janeiro. Especificamente 
tratamos da pele de vidro e dos elementos artísticos integrados. 

O Hotel Nacional terminou suas obras de restauração e requalificação da parte 
frontal, aguardando uma segunda etapa para um acréscimo sobre o antigo 
centro de convenções. A restauração arquitetônica foi objeto de várias discussões 
como a pele de vidro e os guarda corpos externos, mas também fizeram parte os 
elementos artísticos integrados e as obras de arte originais que integram o edifício. 
Um dos destaques é o grandioso painel de concreto do artista plástico Carybé, que 

ornamentou e ainda ornamenta hoje o lobby do hotel. Ele possui 270 peças de 
40 e 50 quilos, divididas em 3 faixas de 45 metros de comprimento e altura total 
de 3 metros. Um verdadeiro quebra cabeças, cujo trabalho contou com o resgate 
das peças que estavam espalhadas em diversos locais após terem sido leiloadas 
e estavam em péssimas condições de conservação. Cada uma destas peças foi 
restaurada e recolocada em seu local respeitando o desenho original de Carybé. 

Além desta obra há outros dois painéis de azulejos; um de autoria de Michael Gross 
e o outro de autor desconhecido, e há outras duas esculturas; a Sereia em bronze de 
Alfredo Ceschiatti na piscina e o lustre de Pedro Corrêa de Araújo, similar ao Revoada 
dos Pássaros no Palácio do Itamaraty. Além destes há uma outra escultura de autoria 
desconhecida que ficava no acesso à antiga boate, uma imagem feminina, Baiana.

Como partes importantes da arquitetura moderna estiveram presentes os elementos 
artísticos integrados que representaram grandes artistas como estes do Hotel. 
Descreveremos aqui como a restauração destes elementos de certo modo segue 
totalmente em paralelo durante a grande obra de restauração, sem a merecida 
atenção, e ao mesmo tempo a restauração das obras foi parte ativa no processo de 
aprovação. 

Após muito esforço e detalhados projetos, observou-se como alguns elementos foram 
agraciados com bons resultados e outros não tão bem sucedidos. Se a requalificação 
é uma ação radical em um bem histórico, arquitetônico, preservado, o que dizer 
então de um grupo de obras de arte que por vezes acaba por se confundir com 
mobiliário. 

Outro item curioso é o próprio jardim, dito de autoria de Roberto Burle Marx, que 
durante o abandono total se mantinha vivo e verde mesmo que em uma lâmina de 
laje sem profundidade, a esplanada. Lá esteve vigilante o jardineiro, Sr. Lisboa, que 
cuidava diariamente das plantas e dos pisos desta parte da esplanada sem guarda 
corpos e sem nenhum espelho d´água.

Hoje o hotel encontra-se refeito e requalificado, uma peça de luxo que exibe suas 
joias restauradas, as obras de arte. Surge uma reflexão sobre estes preenchimentos 
artísticos e seu futuro.

Palavras-chave: Elemento Integrado, Arte, Hotel Nacional.
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ELEMENTOS DE UM HOTEL NACIONAL

1.  INTRODUÇÃO
Como participantes da restauração do Hotel Nacional, trataremos neste artigo dos 
elementos de arte integrados do edifício moderno e sua pele de vidro, na intenção 
de despertar um sentido de responsabilidade sobre esta herança da arquitetura.

O elemento integrado é um bem móvel ou até fixo, mas que de certo modo faz 
parte e compõe algum espaço da arquitetura e geralmente é preservado em con-
junto. Preserva-se a obra de arquitetura e os outros, por vezes, em livros de Belas 
Artes. Nesse sentido poderíamos dizer que a arquitetura é o suporte desta arte, 
algo que muito ocorreu na arquitetura Moderna.

Em textos de Beatriz Mugayar Kühl e Simona Salvo, elas atentam para a falta de 
afastamento temporal na relação do arquiteto restaurador com o bem moderno, 
ele parece se sentir coetâneo dos materiais e sistemas construtivos, o por vezes 
opta por refazimentos. Quando se trata de objetos de arte, ainda que dominemos 
a técnica, ficamos mais atentos para a autenticidade e o valor dos materiais. Não 
mudaríamos uma pincelada de um quadro a óleo, mas substituímos facilmente 
uma caixilharia de alumínio.

O edifício foi inaugurado em 1972 e é uma obra de Oscar Niemeyer projetada 
em 1968, construído sob uma paisagem quase virgem de São Conrado no final 
dos anos 70. Possui um corpo hoteleiro com lobby, esplanada jardim e torre de 
33 pavimentos e dois subsolos, e ao lado, ligado pela esplanada, o centro de con-
venções com três pavimentos e um subsolo. Após sua época de ouro como Hotel 
e Centro de Convenções com grandes eventos e festivais, acabou fechando as por-
tas em 1995. Pouco depois, em 1996, o prefeito e arquiteto Luiz Paulo Fernandez 
Conde tombou o conjunto por seu interesse arquitetônico, histórico e cultural, a 
obra de Oscar Niemeyer.

Após várias intenções de compra e leilões, em 2010 iniciam-se os projetos de recu-
peração do Hotel, projetos aprovados no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade 
- IRPH, e deram início às obras a partir de 2014 que finalizaram em dezembro de 
2016.

Como parte importante desta arquitetura moderna, fizeram parte os elementos 
artísticos integrados. Eles representaram grandes artistas que na maioria dos 
casos eram convidados dos próprios arquitetos e vinham compor partes da edifi-
cação agregando arte e valor a espaços e ambientes internos ou externos. Os mais 
comuns eram obras pictóricas, escultóricas e painéis em diversos materiais, e da 
mesma forma citamos os jardins suspensos ou térreos.

No caso do Hotel Nacional, temos as obras de arte de autoria de Carybé, Pedro 
Corrêa de Araújo, Alfredo Ceschiatti, Michael Gross e Roberto Burle Marx. Além 
destas, há outras não identificadas além da face de vidro.

O abandono durante 15 anos junto à maresia e ao vandalismo, mostrou a total 
falta de cuidado com o edifício que teve parte de seus materiais internos leiloados 
e saqueados, obviamente sem nenhuma conservação. Os objetos de arte inte-
grados passaram por processos parecidos sendo até desmontados e deslocados, 
salvos apenas por serem tombados pelo IRPH.

No primeiro e penoso levantamento em 2011, não havia mais nenhum registro 
dos quartos, todos haviam sido totalmente destruídos e/ou removidos, sem vestí-
gios de instalações, revestimentos ou mobiliários. Apenas escombros e, no meio 
destes, alguns destes objetos artísticos. Encontramos um avançado estado de de-
terioração e partes demolidas. Sem elevador e na penumbra iniciaram-se os de-
senhos de cadastro e registro.
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Figura 1 - Vista de diversos danos nas esquadrias, peças faltantes e peças móveis, quase todas 

removidas. Foto dos autores 2011.

2.  AS OBRAS DE ARTE

2.1 O PAINEL DE CARYBÉ
Podemos ver na obra do argentino Hector Julio Páride Bernabó, o Carybé, um 
registro da Bahia, como em seus amigos Jorge Amado, Dorival Caymmi e Pierre 
Verger, muito ligados à religiosidade do Candomblé. 

Neste caso, o painel com danças típicas foi criado para o lobby do Hotel Nacional e 
colocado em 1970. Ele é composto por aproximadamente 300 peças que estão em 
dois modelos em argamassa de cimento armado, que em centímetros possuem 
99x50 e 86x50, e são fixas em uma parede dupla e curva, com 50 metros alinha-
dos. Aparecem em três fileiras; duas maiores e uma menor em cima das maiores, 
com 98 peças cada uma. O arremate no topo era feito diretamente pelo forro de 
gesso e na base, junto ao piso, ficava um recuo de 3cm, como uma canelura. 

A parte frontal de cada peça é maior em 1cm do que as partes posteriores para 
se acomodar na curva. Cada peça de argamassa de concreto armado tem 6cm de 
espessura e 50 kg. 

Preparava-se o painel recortando os desenhos em um cartão de gabarito ou de-
senhando diretamente em blocos de isopor. A impressão era feita com relevos do 
desenho no bloco de isopor com lâminas de corte a quente, que faziam os sulcos, 
e o calor lhes dava certa rigidez. O bloco era colocado no fundo de uma moldura, 
um quadro, e sobre ele se lançava o traço de cimento, a areia fina, a brita 00 e 
água sobre o isopor até 3cm. A seguir, se apoiava uma armadura reticulada de 
ferro liso de 5mm completando com mais 3cm de argamassa. Após a cura, seca-
gem, se removia a peça e o isopor, e o concreto ficava com a escultura em relevo e 
acabamento em cimento. Após a montagem do painel na parede assentado com 
argamassa de cimento, fazia-se o rejunte e se aplicava um protetivo final de cera 
na superfície.

Figura 2 - Imagem do painel de Carybé na antiga parede do lobby que foi demolida. Notamos o 

recuo no piso e o forro alinhado no topo do painel menor.[1]

[1]  FURREE, Bruno. CARYBÉ - Fundação Emilio Odebrecht, Salvador, 1989.
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2.2 A ESCULTURA DE BAIANA
Por nossa conta, ainda sem confirmação, estamos atribuindo a autoria da escul-
tura de uma baiana ao próprio Carybé. Esta obra não consta da lista de bens inte-
grados preservados.

Ela é composta de fragmentos de metal e parece muito com uma baiana tradicio-
nal na sua roupagem clássica e aparenta estar em movimento de dança, o que se 
relacionaria com o Painel de Dança do artista.

Ela ficava ao centro da escada, no topo, junto à entrada da antiga boate Mikonos 
no subsolo do Lobby, e é composta de materiais metálicos, alguns restos de obra, 
toda soldada, escória de metal e restos de barras e chapas como se parte dela 
tivesse sido feita com material de reciclagem. 

Na parte inferior, a baiana possui uma saia com flores desenhadas em relevo de 
arames, sendo que duas destas, a da parte posterior e a da lateral, estão na cor 
rosa avermelhado. Este foi o único pigmento colorido encontrado e o resto recebe 
uma tinta na cor cinza metálico. Ela está sobre uma base de madeira de compen-
sado de 55 cm de diâmetro e 4cm de altura. A peça possui uma altura de 1,46m 
até a cabeça e de 1,96m de altura até o topo de uma chapa, espécie de turbante. 

2.3 A ESCULTURA DE CESCHIATTI
Mineiro da capital, Ceschiatti fez inúmeras obras para a arquitetura de Oscar. A 
Sereia é uma peça esculpida em metal, bronze, feita especificamente para o Hotel 
Nacional e está localizada próxima à piscina em local de destaque na frente do Ho-
tel, junto ao mar. Ela se apoia sobre um pedestal em concreto armado em forma 
de tronco de cilindro com diâmetro de 84cm e altura de 1,08m. A Sereia chega até 
uma altura total de 4,13m e a própria escultura mede aproximadamente 3,05m de 
largura em sua base com a cauda. 

A escultura é de uma sereia ereta apoiada em sua cauda (bem maior e virada para 
o lado). Ela tem os seios nus com braços para o alto e flexionados com as palmas 
das mãos para o céu. A peça é uma casca metálica fundida em partes e soldadas, 
que posteriormente foram trabalhadas para que mimetizem a textura de toda a 
escultura. A peça tem uma camada fina e provavelmente no interior possui barras 
de apoio como anéis que se fixam em uma grande haste presa ao bloco de con-
creto.

Figura 3 – Detalhe das mãos da Sereia com as palmas para o céu e desgastes devido ao acumulo 

de água. Foto dos autores 2015.

2.4 O LUSTRE DO LOBBY
O francês pernambucano Pedro Corrêa, nos contou ao telefone, que produziu 
no próprio local o lustre do Lobby. Este localiza-se sobre um estar junto à rampa 
deste Lobby que leva até o nível da piscina. Este lustre se assemelha a outra obra 
do autor, a Revoada de Pássaros, que está no Palácio do Itamaraty em Brasília, 
também de Oscar.

Uma bela e similar obra de Pedro Corrêa de Araújo é o lustre no interior 
da Sala Dom Pedro I no Itamaraty de Brasília chamado de “A revoada 
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de pássaros”, concluída em 1968, ela aparece descrita como sendo feita 
em ferro, prata e bronze[2] .

Esta peça é de estrutura metálica, toda armada com varas de ferro circular de 
05mm a 10mm, superfícies lisas que são soldadas e/ou amarradas e montam uma 
espécie de esqueleto. Todo este conjunto está soldado em 7 pontos de apoio onde 
se fixam a tubos circulares que por sua vez se fixam em calços aparafusados na 
laje de teto. Estas varas são cobertas com barbantes e pedaços de papel papelão 
(ondulado) fixado com o próprio barbante. Sobre estas novas formas de papelão 
se lança uma camada de resina acrílica pigmentada em duas camadas cobrindo 
toda a estrutura. No interior se permite a passagem de eletrodutos e fios para al-
imentação de bocais para as lâmpadas que ficam sempre na parte superior onde 
há deformações, como aberturas para os bocais. Em todo o conjunto se lançam 
com alças de aço vários discos ovais feitos de resina acrílica transparente em três 
tamanhos que servem para refletir a luz. 

Esta obra é de grande porte com um comprimento total de aproximadamente 
11,20m e está a uma altura de 3,44m desde o piso do estar no Lobby e tem uma 
largura de aproximadamente 3,20m. Ela fica abaixo das tubulações de ar condicio-
nado, dutos e máquinas, e do antigo forro em gesso.

[2]  http://tiefschwartz.blogspot.com.br/2010/01/fortes-semelhancas.html

Figura 4 -Detalhe do sistema construtivo do Lustre, também descrito pelo próprio artista. Foto dos 

autores 2015.

2.5 O PAINEL DE MICHAEL GROSS
Nascido na Tiberias, na Palestina ainda Inglesa, o artista fez este painel para reve-
stir uma face da parede ao sul do Centro de Convenções no nível da Esplanada, 
entre o Centro de Convenções e o Hotel. O painel se constitui de azulejos de fabri-
cação nacional da marca Eliane, Made in Brasil, com seção de 15cm x 15cm, e está 
sobre uma parede curva próximo ao jardim e parte voltada para a rua do canal. A 
parede que recebe o painel é construída de alvenaria de blocos cimentícios vaza-
dos e separa áreas técnicas e serviços. 

O painel de azulejos possui azulejos de fundo branco na maioria e outros com 
apliques de motivos geométricos triangulares em diferentes tamanhos e tons de 
azul escuro e azul claro. O uso de pequenos triângulos lado a lado dá a impressão 
de dentes de serra.

O painel se estende por um comprimento de 33,20m com 2,43m de altura e possui 
ao todo 3365 peças. Todos os azulejos são assentados com uma nata de cimento, 
provavelmente no traço 3 -1 e neste painel observamos que a maior parte está 
junto ao jardim e forro e com dois vãos com portas de acesso.
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2.6 O PAINEL NÃO IDENTIFICADO VERDE
Um dos painéis não identificados é um Painel Verde que num primeiro momento 
creditávamos ao carioca Athos Bulcão, mas não confirmamos. Ele reveste uma 
face da parede do entorno da piscina, junto ao acesso até a praia onde havia um 
balcão. Ele se constitui de azulejos nacionais da marca São Caetano com 31cm x 
15cm. O painel de azulejos possui motivos geométricos como anéis em tons de 
verde claro sobre o fundo branco de alguns azulejos e outros todos brancos. 

O painel se estende por um comprimento de 6,76m com 2,88m de altura e possui 
ao todo 418 peças. Todos os azulejos são assentados com uma nata de cimento. O 
painel se inicia rente ao piso e chega até o forro de gesso e há uma marcação de 
alvenaria ou móvel em uma parte dele.

2.7 ESQUADRIAS DA TORRE HOTELEIRA 
Neste item vamos tratar das esquadrias da torre cilíndrica apenas como questão 
estética. Há basicamente um tipo de revestimento em toda a fachada da Torre, 
que é constituído por uma pele externa de vidro fixada em perfis de alumínio, que 
por meio calços de ferro são aplicados diretamente nas lajes de cada pavimento. 

Trata-se de um conjunto composto por 100 montantes em perfis de alumínio ao 
redor da superfície, dispostos na vertical para atender aos 33 pavimentos a contar 
da esplanada e terminando no mirante. 

São eles que definem, além da verticalidade, uma modulação significativa, metro 
a metro, e característica desta fachada. Todos estes perfis estavam em um plano 
avançado com relação ao pano de vidro, de modo que se encontravam mais so-
bressalentes e destacados marcando ainda mais a verticalidade. Ainda, como que 
num artifício grego, a seção do perfil era em tronco de pirâmide com a parte exter-
na menor do que a base junto ao vidro, mais larga, assim a deformação visual os 

mantinha retos. Os vidros eram de 6mm de espessura, translúcidos, em tom próx-
imo do fumê claro com aspecto bem mais escuro junto às lajes dos pavimentos. 

As folhas de vidro apresentam-se em dois módulos na horizontal; um que se 
repete em cada pavimento e outro que marca cada testada de laje. Estes módulos 
acabam criando três tipos de folhas que possuem dimensões diferentes entre si 
como observamos no desenho abaixo. 

O primeiro, Tipo de folha A, é retangular e vertical e vence uma altura de pavimen-
to completo. Um segundo, Tipo de Folha B, se apresenta com desenho de forma 
quadrada, que está onde havia folhas móveis. E um terceiro, Tipo de folha C, se 
localiza na linha da testada da laje, com desenho retangular e horizontal.

Figura 5 –  Numeração dos módulos que aconteciam na pele de vidro da Torre do Hotel Nacional, 

Croqui dos Autores 2015.

Tanto os montantes como as travessas desta modulação são de perfis metálicos 
em alumínio anodizado (na cor natural e bronze escuro) e são nestes perfis que 
também se fixam os vidros. Existem dois tipos de perfis, os de Tipo 1 que são os 
montantes e aparecem sempre na vertical, e os de Tipo 2 que são as travessas 
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que aparecem na horizontal. Ambos se repetem ao longo de toda a superfície da 
fachada da torre.

As folhas de vidro fixas e as folhas móveis estão fixadas nos caixilhos de alumínio 
anodizado na cor natural, que aparecem na cor cinza, grafite bem claro. As outras 
peças junto às lajes, travessas, e as molduras em caixilharia das folhas móveis 
de abrir ao centro Tipo B, são de alumínio anodizado em uma cor mais escura, 
bronze para fumê, como se as travessas e a moldura pretendessem se mimetizar 
ao conjunto de vidros.

O calço que serve para fixar os montantes junto às lajes de concreto, é uma peça 
de ferro que está aparafusada na viga de borda da laje de concreto de cada pavi-
mento. O espaço entre a pele de vidro e a laje é vedado pelo forro em gesso na 
parte alta e na base, laje, onde a viga é invertida, há um arremate em chapim de 
pedra e uma chapa de metal mais abaixo.

O arremate das folhas de vidro na fachada da torre, ao chegar ao topo, no pavi-
mento mirante, se transforma parcialmente em guarda corpo. Elas recebem uma 
última fita de panos horizontais como complemento que sugerem uma nova mar-
cação de laje inexistente. Assim como as folhas, o mesmo ocorre com os mon-
tantes, sendo que estes se sobressaem às folhas de vidro, ficando ligeiramente 
mais altos.

O arremate das folhas de vidro na fachada da torre, ao chegar ao solo, no pavi-
mento inferior, se transforma em pingadeira. Aqui os montantes se alinham com 
os vidros para servir de fechamento, arremate e pingadeiras e ficam afastadas do 
solo.

2.8 O JARDIM DA ESPLANADA
Outro elemento, conjunto, é o próprio jardim suspenso sobre a esplanada que 
liga o Hotel ao Centro de Convenções. Ele é dito tombado como obra de autoria 
do paulista Roberto Burle Marx. Porém, observamos que quando foi inaugurado o 

Hotel, ele não estava finalizado e, segundo técnicos, ele não desenvolveu o projeto 
original e este não seria então dele, mas sim, foi baseado em um estudo que ele 
chegou a fazer para o Hotel. 

Em fotos antigas vemos que apenas uma pequena parte ficou concluída para a 
inauguração. Apesar do abandono total por décadas, o jardim se manteve vivo e 
verde sobre a fina lâmina da esplanada, uma laje sem profundidade.

Com rasa camada de terra, as bem escolhidas espécies, sobreviviam ao sol, mar 
e vento graças ao cuidado do antigo e vigilante jardineiro, o senhor Lisboa, que 
cuidou diariamente das plantas, da terra, das guias e dos pisos sobre a esplanada 
já sem guarda corpos e com espelhos d´água vazios.

3.  O ESTADO DAS OBRAS E A RESTAURAÇÃO
Neste item comentaremos o estado de conservação de cada obra de arte antes 
das obras em 2015 e a seguir como foram restauradas pela equipe de obras e de 
restauro artístico (por Bartira Bahia e Wagner Matias), destacando alguns pontos 
mais importantes lembrando que o IRPH esteve sempre presente na obra.

3.1 O PAINEL DO CARYBÉ
O estado de conservação do painel era de danos junto ao próprio suporte do 
painel, a parede curva já havia sido demolida quase que por inteiro. O painel es-
tava totalmente desmontado, com várias peças danificadas nas bordas que após 
serem recuperadas e estocadas no subsolo, foram catalogadas em uma grande 
fotografia impressa, com uma numeração. 

A restauração se iniciou com a reconstrução da parede de suporte próximo ao 
antigo local e com a mesma curvatura. Então se deslocaram as peças do subso-
lo para o lobby. A imagem impressa e alguns dos desenhos do projeto serviram 
para orientar a recomposição. As peças foram reparadas em bancadas no local e 
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montadas uma a uma como um jogo de encaixe. Ao final decidiu-se recompor as 
falhas mais significativas nas bordas e não executar rejunte. O forro, agora mais 
baixo, fez um recorte na chegada junto à parede para não impactar no painel. Em 
seguida foi aplicado um protetivo e se manteve a cor cimentícia. A iluminação so-
bre o painel também contribuiu para um novo olhar e destaque. O resultado final 
foi muito bom.

3.2 A ESCULTURA BAIANA
O estado de conservação da escultura indicava algumas partes quebradas e frag-
mentos soltos que foram guardados na obra. A sua base de madeira estava bem 
degradada e as camadas de pintura e alguns adereços desgastados.

A restauração não ocorreu, pois ao final dos projetos como esta obra de arte não 
estava listada e não se certificou a sua autoria, decidiu-se por não restaurá-la. E 
ela nem voltou ao seu lugar original. Acreditamos que mesmo assim deveria ter 
sido recuperada e exposta no mesmo local. Desta forma ela se preservaria mais 
íntegra até maiores estudos.

3.3 A ESCULTURA DE CESCHIATTI
O estado de conservação da Sereia era razoável, ela apresentava desgastes na 
camada metálica e no revestimento bem como no embasamento. Havia várias 
microfissuras e pequenas perfurações além de reparos inadequados. Recordando 
que está localizada em meio bem agressivo de vento e maresia.

A restauração dela ocorreu iniciando pela recuperação do suporte e verificando a 
sua estabilidade e fixação. Se seguiu um tratamento de superfície com limpeza e 
reintegração e varias obturações até uma fase de protetivo. O resultado final foi 
muito bom.

3.4 O LUSTRE LOBBY
O estado de conservação do Lustre era bem ruim. As peças de resina não estavam 
mais no lustre, o sistema elétrico era totalmente obsoleto e sem forros e com res-
tos de ar condicionado e as peças estavam bem deterioradas. No local ocorriam 
muitas infiltrações devido às águas sobre a esplanada. Os pequenos discos de 
resina estavam por toda parte e outros guardados na obra. Várias partes estavam 
só na ferragem e as superfícies com muita sujidade.

A restauração se deu com a remoção cuidadosa dos restos de ar condicionado e 
ferros sob a laje. A estrutura foi refixada no mesmo local sem remoções e trata-
da com antioxidantes e se recompôs revestindo com a mesma técnica anterior, 
com papelão e barbante. Também foram colocados novos cabos finíssimos de 
sustentação nas extremidades. Ao final foi feita a limpeza geral, recuperou-se o 
revestimento, foi refeita a instalação elétrica e se preparou uma nova iluminação. 
Também se recolocaram os discos de resina, porém como não se utilizaram todas 
as peças, tem-se a impressão de que há menos ou de que faltam. O resultado final 
foi bom.
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Figura 6 –  Visa do Lustre no Lobby já restaurado 2017. Foto dos autores.

3.5 O PAINEL DE MICHAEL GROSS
O estado de conservação destas peças era razoável com falhas, fissuras nas pare-
des e quebra de várias peças. Muitos dos azulejos apresentavam micro fissuras e 
várias partes como vãos tinham peças faltantes. Havia peças de madeira pregadas 
nestas paredes.  

A restauração se deu com a substituição de várias peças e a confecção de novas. 
Deste modo se fez a recomposição e alguns vãos foram fechados para dar mais 
amplitude ao painel. O resultado final foi muito bom, mas o painel acabou enco-
berto pelas máquinas de ar condicionado da torre do Hotel.

Figura 7 –  Vista de uma das peças do painel em 2015 e o conjunto restaurado em 2018. Fotos dos 

autores.

3.6 O PAINEL VERDE
O estado de conservação também era muito ruim com grandes áreas de perda e 
interferência de pontos e energia e iluminação. Havia várias partes faltantes e não 
se tinha a imagem completa do painel para reintegrar a modulação entre verde e 
branco.

A restauração deste painel também se deu com a substituição de algumas peças e 
a confecção de novas. Neste caso, na obra ainda haviam algumas peças similares. 
Deste modo se fez a recomposição das lacunas e do próprio painel com o uso de 
verde e branco. O resultado final foi muito bom.
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Figura 8 –  Vista do Painel Verde desconhecido já restaurado, 2018. Foto dos autores.

3.7 AS ESQUADRIAS
O estado de conservação das esquadrias após vários anos era péssimo. Tanto 
a fixação das peças como a vedação e seus vidros. Todas as peças móveis tipo 
maxim’ar já haviam sido removidas e havia muitos vidros quebrados e faltantes. O 
próprio alumínio também sofria com a oxidação, maresia e chuvas bem como os 
calços em ferro junto às lajes. Aliado a isto a renomada equipe de projeto e con-
sultoria QDM Consultoria confirmou que o sistema estava fora de norma tanto na 
caixilharia como nos vidros. 

A restauração seguiu o projeto da QDM Consultoria que previu nova fixação, nova 
caixilharia e novos vidros. A proposta deles não fez travessas estéticas e sim aliou 
a nova caixilharia e fixou os novos vidros criando uma marcação verdadeira que 
substituiu o antigo desenho da caixilharia. Também fez várias opções para os no-
vos vidros que foram escolhidos com peças no local por toda a equipe junto com 
o IRPH. A verticalidade se manteve utilizando uma peça comercial similar que de 
longe manteve o mesmo efeito estético do projeto original. Também fizeram arre-

mates de projeto na pingadeira junto à esplanada e no topo, com guarda corpo. O 
resultado final foi muito bom.

Figura 9 –  Vista da nova pele de vidro da Torre com a modulação, 2016. Foto dos autores.

3.8 O JARDIM ESPLANADA
O estado de conservação do jardim, apesar do cuidado do jardineiro Sr. Lisboa, 
era muito ruim devido ao estado do suporte das lajes, muito degradadas e com 
sistema de impermeabilização totalmente deteriorado. Havia espécies que se per-
deram devido às lajes e à própria terra. Além disto não havia mais um sistema de 
água para os espelhos de água e muitas das claraboias técnicas estavam total-
mente destruídas. Os pisos de pedra portuguesa também estavam bem deteri-
orados. 

A restauração para um leigo poderá parecer uma tormenta, e por ser um jardim 
suspenso sobre uma laje degradada com sistema de impermeabilização deteri-
orado, se fez necessário remover todo o sistema existente. Para isto se removeu 
todo o jardim e parte da vegetação já não foi mais reaproveitada, toda a terra foi 
deslocada para uma área da laje, enquanto restaurava uma parte da laje e a nova 
impermeabilização. Então se deslocou toda a terra para outro lado e se repetiu o 
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processo. Só então se refez o jardim, que foi o que ocorreu, claro que se reaprove-
itou parte da terra, das pedras portuguesas coloridas e algumas espécies vegetais. 
Mas o antigo espelho d’água junto da borda protegido por guarda corpo de metal, 
é hoje um jardim e com guarda corpo na linha de borda da esplanada. Ao final se 
criou um novo jardim tanto no desenho como em espécies, mas desta vez os tra-
balhos tiveram projeto e orientações de Haruyoshi Ono e sua equipe, do escritório 
de Burle Marx, que seguiram algumas linhas anteriores do primeiro estudo. O 
resultado final foi muito bom.

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nós, como projetistas, inicialmente esperávamos e acreditávamos que as peças fi-
cassem tão vivas como antes, o que também foi a visão do Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade. O que se percebeu com o tempo é que obviamente por serem 
elementos integrados desta arquitetura, assim deveriam permanecer com toda 
ênfase restaurados em seus locais de origem, como se nos dissessem; estamos 
aqui onde sempre estivemos.

Isto poderá consolidar o entendimento que a remoção e o deslocamento destes 
elementos não será nunca uma boa solução e não deve ser uma primeira opção. A 
nova arquitetura com o uso atualizado ou com novo uso deverá se adequar a eles 
e lhes prestar honrarias ao redor, destacando-os.

Também se podem atribuir valores místicos a estas obras como as representações 
de Carybé, a Sereia de Ceschiatti, a bailarina que mais parece uma baiana, e ainda 
a revoada de andorinhas do lustre de Pedro Corrêa.

Hoje, o Hotel Nacional, já restaurado e em parte refeito e requalificado, é uma 
peça de tantas estrelas que exibe ao mar suas joias restauradas.

Sem dúvidas, a requalificação do antigo Centro de Convenções ao fundo traria, 
ou trará, mais opções e postos de trabalho, consolidando o uso do próprio hotel.

A Restauração do Hotel foi e ainda é um desafio, que mesmo com todo o critério 
e mantendo-se o uso, ao se modernizar acabou sendo reciclado para ocupar seu 
lugar na nova cidade contemporânea do Rio de Janeiro do século XXI. E um de seus 
legados junto ao Movimento Moderno no Brasil é o resgate da inserção da Arte 
na Arquitetura.

Finalizamos observando que a nova paginação dos vidros e todos estes elementos 
são mais do que obras integradas, são a própria obra como na teoria de Cesare 
Brandi, eles fazem parte da unidade potencial que nos permite ler novamente o 
Moderno.

Hoje, somente após um ano de reinaugurado, o hotel também se abala com a im-
agem da cidade, e recentemente devido à falta de hóspedes e em especial deste 
público que se fez escasso, a bandeira que o reinaugurou já será substituída.

No início, nossa equipe se lançou em meio aos escombros e sem elevadores, para 
produzir um registro a contento para os trabalhos de restauração. Sendo assim, 
agradecemos a Bruno Sarmento, Isabel Passos, Aline Santos, Marcus Vinicius, Juli-
ana Salles, Luisa Figueiredo, Ana Carolina Muratori e outros.
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RESUMEN
Convertida en la apuesta global por la supuesta capacidad de fomentar la 
regeneración, conservación y puesta en valor de espacios deprimidos, la declaratoria 
de patrimonio mundial se ha propagado de manera precipitada a partir de la década 
de los setentas del siglo pasado. El resultado de estos procesos, implican profundas 
transformaciones socio-territoriales tendientes a los intereses relativos al mercado 
del patrimonio. Todo está planeado, medido, condicionado y, por medio de estas 
estrategias, el espacio se transforma en un escenario de acciones que refuerza su 
carácter espectacular donde nada escapa a la condición de mercancía. 

La declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad otorgada a la ciudad de 
Zacatecas, México (1993 y 2010) ha impuesto durante las últimas tres décadas, 
patrones normativos e intervenciones en dimensión socioeconómica, cultural, política 
y geográfica. El interés de esta investigación tiene su foco en rescatar tramas que 
viabilizan la mercantilización de espacios concebidos como patrimonio mundial: 
en perspectiva anticipadora de los designios globales que poderes hegemónicos 
determinan en los territorios locales, en los usos del suelo, así como en las 
manifestaciones por la generación de lucros que, a partir de exacerbar la circulación 
de mercancías y capital, incide en las prácticas cotidianas de reproducción de 
poblaciones que habitan el territorio. 

Palabras clave: patrimonio cultural, mercancía, mercantilización, territorio.
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RESUMO
Tendo-se tornado o compromisso global para a suposta capacidade para promover 
a regeneração, conservação e valorização de espaços deprimidos, a declaração de 
património mundial se espalhou vertiginosamente desde o início dos anos setenta 
do século passado. O resultado desses processos implica profundas transformações 
sócio-territoriais tendendo aos interesses relacionados ao mercado patrimonial. 
Tudo é planejado, medida, condicionado e, através dessas estratégias, o espaço é 
transformado em uma cena de ação que reforça a sua natureza espetacular, onde 
nada escapa à condição de mercadoria.

A declaração do património cultural da humanidade dada para a cidade de 
Zacatecas, México (1993 e 2010) impôs ao longo das últimas três décadas, os 
padrões normativos e intervenções na dimensão socioeconômica, cultural, político e 
geográfico. O interesse desta pesquisa tem seu foco no resgate quadros que tornam 
possível a mercantilização dos espaços concebidos como uma herança mundial 
em perspectiva de antecipação de projetos globais que potências hegemônicas 
determinados nos territórios locais, uso da terra, bem como manifestações de a 
geração de lucros que, depois de exacerbar a circulação de bens e capitais, afeta as 
práticas cotidianas de reprodução das populações que habitam o território.

Palavras chave: património cultural, mercadoria, mercantilização, território.

Introducción.
Sea por medio de la inserción de proyectos turísticos y emprendimientos inmobi-
liarios o incluso por la aparición de tiendas, restaurantes, espacio privado de ocio 
y entretenimiento, nuevas formas de producción simbólico y material del territo-
rio emergen, introduciendo, por un lado, ideas, valores, creencias, además de un 
nuevo orden moral, articulados y articuladores del lugar con el mundo, aunque 
de forma extremadamente selectiva y segregada. La aceleración de las transfor-
maciones de territoriales derivadas de la mercantilización en clave de turismo, 
en ciertos puntos de la ciudad de Zacatecas, principalmente del Centro Histórico 
de Zacatecas (CHZ) ha producido nuevas territorialidades a escala local, pero con 
repercusiones socioeconómicas, políticas y culturales mucho más amplias, ya que 
afectan a la propia la continuidad de las dinámicas, por lo que debe figurar como 
una preocupación de los agentes responsables de la planificación y gestión del 
turismo. 

La declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad otorgada a la ciudad de 
Zacatecas, México (1993 y 2010) ha impuesto durante las últimas tres décadas, pa-
trones normativos e intervenciones en dimensión socioeconómica, cultural, políti-
ca y geográfica. El interés de esta investigación tiene su foco en rescatar tramas 
del proceso histórico que viabilizan la mercantilización territorios en espacios con-
cebidos como patrimonio mundial: en perspectiva anticipadora de los designios 
globales que poderes hegemónicos determinan en los territorios locales, se es-
tudiara lo que se conserva, se desarrolla y lo que se torna obsoleto, en los usos del 
suelo, así como en las manifestaciones por la generación de lucros que, a partir de 
exacerbar la circulación de mercancías y capital, incide en las prácticas cotidianas 
de reproducción de poblaciones que habitan el territorio. 

La investigación centra su foco en la ciudad de Zacatecas – México – y su nombra-
miento como Patrimonio Mundial. Mediante una aproximación crítica al debate 
sobre el concepto de patrimonio y en la pregunta por las reivindicaciones de las 
sociedades locales para la construcción de su sociabilidad, se trata de identificar 
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los modos como se materializa la promesa que la declaratoria divulga: la cultura 
de Zacatecas, patrimonio de la humanidad. 

El presupuesto del que se parte, a través de la trayectoria registrada por aprox-
imación a la realidad socio-territorial de Zacatecas, es que diferentes intereses 
disputan sus fuerzas por apropiación de lucros. Se opera un cambio en modos 
de producción, las relaciones sociedad-naturaleza son impactadas, a través de 
prácticas transformadoras de espacios, tales como: museificación, turistificación 
y gentrificación; mientras que, al mismo tiempo, se legitiman discursos asocia-
dos a lemas de conservación de la “Ciudad Patrimonio”. Estas manifestaciones 
expresadas mediante la explotación del patrimonio como recurso, ponen en evi-
dencia nuevas promesas por la conservación mientras se instalan viejas prácticas 
socio-territoriales que priman por metabolizar sistemas de generación de lucros 
a partir de flujos de mercancías y capitales que exacerban lo superfluo y recrean 
representaciones culturales homogenizantes.

A su vez, modifican las definiciones temporales que se le otorgan a espacios car-
gados de legados estéticos; en la distancia de tiempo y escala de observación es 
posible apreciarlos en el contexto de constante redefinición de demandas por los 
recursos de espacios nombrados patrimonio cultural. Estas demandas terminan 
visibilizando más que los atributos de la ciudad patrimonio, la legitimación de la 
apropiación privada de atributos culturales con trayectorias de apropiaciones col-
ectivas. Trayendo un conjunto de impactos y transformaciones, entre ellos de la 
precarización de la vida de quienes habitan estos territorios.

Zacatecas, desde su fundación a los días actuales.
La ciudad de Zacatecas, capital del estado del mismo nombre, se ubica en la región 
centro-norte de México, La altitud de la ciudad se encuentra entre los 2100 y 2800 
msnm, y colinda con los municipios Calera, Morelos y Vetagrande (norte), Guada-
lupe (oriente), Genaro Codina y Villanueva (sur), y Jerez (oeste) (INEGI, 2010).                    

1. Mapa municipios del Estado de Zacatecas. 

 

1. Mapa municipios del Estado de Zacatecas. Fuente: SCT, 1999

Los vestigios arqueológicos dan cuenta de que esta ciudad fue habitada por los 
zacatecos[1], quienes conocían la existencia de vetas minerales. La fundación y el 
desarrollo de la ciudad de Zacatecas se debieron a la actividad minera, iniciando 
actividades en 1546 (Castillo, 2014). Aunque las Ordenanzas de descubrimientos, 
nueva población y pacificación de las Indias de 1573 contenían los conceptos ur-
banos para disponer las ciudades en dameros[2], en la ciudad, por su geografía, no 

[1]  “Casi todos los autores están de acuerdo al afirmar que los indígenas 
encontrados por los españoles, cuando  visitaron éstos la región… eran 
nómadas é incultos y tenían, por refugios temporales, chozas primitivas; 
su belicosidad era extremada… Algunos llaman á aquellos aborígenes 
chichimecos, término muy discutido por su vaguedad, pues en último análisis 
se puede deducir que equivale á la denominación de salvajes y bárbaros. 
Otros les dan el nombre de zacatecos, aunque sin decir si tal nombre era el 
original que tenían, ó les fué puesto por los individuos de habla náhuatl que 
ayudaron á su conquista” (Gamio, 1974, p. 174).
[2]  Experiencia urbanística española, modelo formado por manzanas idénticas de forma 
cuadrangular (Solano, 1990)
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fue posible, los asentamientos mineros crecieron en trazado irregular, subiendo 
por las laderas del Cerro del Grillo y Cerro de la Bufa, lo que obligó a que el trazo 
de la Ciudad quedara constituido por laderas, callejones y escalinatas tortuosas. 
Todavía hasta 1794, Zacatecas como un importante centro minero, aún no conta-
ba con otro tipo de industria, su población ya era cercana a los 25,000 habitantes, 
en la zona céntrica laboraban 2,500 personas, entre ellas 1,415 realizaban labores 
de explotación del subsuelo (Garza, 2010).

Tanto la recesión minera como una epidemia de tifoidea afectaron negativamente 
la dinámica poblacional y los procesos de la migración. A fines del siglo XIX, la ci-
udad tenía 80,000 habitantes, sin embargo, a principios del siglo XX, descendió a 
32,000 el número de pobladores. Tras la Revolución Mexicana los censos de 1920, 
mostraron un decrecimiento, 15,000 habitantes. Los saldos migratorios negativos 
se sostuvieron hasta 1977 (Enciso-de la Vega, 1994), figura 2.

Figura 2. Movimientos migratorios en Zacatecas 1940-2010. Fuente: Padilla & Torres, 2012

En las últimas décadas del siglo XX, al igual que otras ciudades mexicanas, Zacate-
cas vivió un proceso llamado transición demográfica que “alude al paso de un rég-
imen de niveles altos de fecundidad y mortalidad a niveles bajos” (Padilla & Torres, 
2012, p. 118). Sin embargo, para el siglo XXI el crecimiento demográfico O que se 
observa se asocia principalmente a las bajas tasas de emigración de los residentes 
hacia Estados Unidos. (Padilla & Torres, 2012). 

La ciudad se asentó en las áreas bajas de la cañada, donde escurría de norte a sur 
el Arroyo de La Plata, actualmente embovedado como parte de la red de drenaje. 
Hoy el crecimiento de la ciudad se extiende al oriente –Guadalupe- y al surocciden-
te -Ejido El Orito- (Enciso-de la Vega, 1994), figura 3.
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Figura. 3 Ubicación centro histórico y crecimiento de la mancha urbana. Fuente: De Sicilia, 2012.

Bajo esas consideraciones, en diciembre de 1993 la ciudad de Zacatecas fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la categoría de Cen-
tro Histórico[3] bajo los SEGUINTES criterios: de excepcionalidad II –atestiguar un in-
tercambio de influencias considerable- y IV –constituir un ejemplo eminentemente 

[3] Experiencia urbanística española, modelo formado por manzanas idénticas de forma 

cuadrangular (Solano, 1990)

representativo de construcción o de conjunto arquitectónico[4]  (UNESCO, 1972). 
En agosto de 2010 recibe un nuevo nombramiento por hacer parte del Camino 
Real de Tierra Adentro[5], en la categoría de itinerarios culturales, lo que implica 
una ampliación en los contenidos para concebir al patrimonio de esta ciudad. Esas 
connotaciones serán relevantes durante el desarrollo de la investigación.

Para el desarrollo del presente trabajo es importante debatir críticamente so-
bre el concepto de patrimonio.cultural. Esto es, ¿qué es? ¿para quiénes? ¿desde 
dónde? ¿cuáles son sus contenidos o desde qué constituye el valor? ¿se refiere 
a su valor de uso o su valor de intercambio? ¿ese valor qué traduce en las rela-
ciones sociedad-naturaleza? en la temporalidad y espacialidad que vincula ¿cuáles 
paradigmas de sociedad compromete ese juzgamiento de patrimonio? y a través 
de esta investigación, identificar ¿cómo el otorgamiento de esta declaratoria y su 
implementación, en el proceso histórico contrastado, media intencionalidades 
hegemónicas y visibiliza practicas dirigidas a transformar funcionalmente territo-
rios hacia la museificación, turistificación y gentrificación?, en clara tendencia para 
responder a demandas por territorios globalizados. En este sentido, la concep-

[4]    “Criterio (ii): Zacatecas fue uno de los principales centros de minería de plata desde 

principios de la época española hasta el siglo XX y su arquitectura y disposición reflejan su 

importancia económica y el resultante florecimiento cultural que influyó en el desarrollo en 

estos campos en Centro y Norteamérica. Criterio (iv): Zacatecas es un ejemplo sobresaliente de 

un asentamiento colonial europeo perfectamente adaptado a las limitaciones impuestas por la 

topografía de una cordillera metalífera” (UNESCO, 2017) La traducción es propia.

[5]  “Criterio (ii): El Camino Real de Tierra Adentro se convirtió en una de las rutas más 

importantes para unir la Corona española con sus dominios septentrionales en las Américas. A 

lo largo de la parte sur de la ruta se encuentra una colección de sitios relacionados con el trabajo 

en minas y haciendas, comercio mercantil, militares, evangelismo y la estructura administrativa 

diseñada para controlar el inmenso territorio desde el centro metropolitano español, prácticas 

tecnológicas, que reflejan un extraordinario intercambio de ideas culturales y religiosas.

Criterio (iv): Un conjunto de sitios a lo largo de la parte sur del Camino Real de Tierra Adentro, 

incluyendo ejemplos de edificios, conjuntos arquitectónicos y tecnológicos, ilustran una etapa 

significativa de la historia humana: la explotación colonial española de plata y la transformación 

de Rurales y urbanos” (UNESCO, 2017). Traducción propia.
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ción de patrimonio mundial[6] es polisémica, la presente investigación la abordará 
desde la dimensión socio-económica y cultural, es decir el alcance de la relación 
sociedad-naturaleza-territorio, en perspectiva de identificar los usos, lo que se 
conserva, lo que se desarrolla y lo que se torna obsoleto (Schwarz, 2000). Sobre la 
génesis del patrimonio cultural “consiste en la legitimación de referentes simbóli-
cos a partir de unas fuentes de autoridad, extraculturales, esenciales y, por tanto 
inmutables […] es una invención y construcción social” (Prats, 1998, p. 63).

Patrimonialización y mercantilización, estrategias en 
una economía terciaria.
En la lógica del desarrollo capitalista con base neoliberal, donde todo se trans-
forma en mercancía, no es sorpresa reconocer que los lugares declarados patri-
monios se conviertan en bienes de consumo. Con el estímulo originado principal-
mente por la creciente industria cultural y turística, esos lugares se convierten en 
espacios privilegiados de mercantilización y estética de consumo, con manifesta-
ciones de tensiones y conflictos de intereses. Esos hechos explican la cantidad 
de estudios que tratan del proceso de patrimonialización de estos lugares, más 
allá de la preocupación con el patrimonio. Razón por la cual, la atención de los 
investigadores viró de lo patrimonial a la patrimonialización. Esta visión entiende 
al patrimonio como una construcción social (Borsi, 1978), que permite observar 
esos claroscuros de la transformación socio-territorial, donde acontecen luchas, 
tensiones, intereses, consensos y disensos Los recursos de patrimonio discrepan 
entre dos valores: el social y el de mercado (Benjamin, 2010), con ello se exacer-
ban manifestaciones tales como la museificación, turistificación, gentrificación y 
mercantilización de los territorios, sustrayendo a la población o algunas veces, 
exponiéndolos como otro objeto más para el consumo (Krebs & Schmidt, 1999).

[6]  El abordaje sobre el patrimonio mundial requiere de un ejercicio 
multidisciplinario, ya que éste es un nombramiento jurídico – internacional de reciente 
creación [década de 1970] y surge de la necesidad de dar respuesta urgente a daños 
irreparables infligidos al patrimonio cultural por conflictos armados o derivados de 
catástrofes medioambientales (Michel, 2009).

Estas manifestaciones expresadas mediante la explotación del patrimonio como 
recurso, muestran nuevas prácticas sociales que transforman las apropiaciones 
del territorio y constituyen los intereses de los acelerados procesos de patrimo-
nialización ocurridos en ciudades globales. Dentro de ese contexto, la ciudad de 
Zacatecas presenta un mosaico urbano en el que estampa sus componentes de 
configuración territorial actual: centro, zonas comerciales, sector terciario, áreas 
residenciales, suburbanas y rurales conectadas entre sí, por lo que se crean rela-
ciones interdependientes y polimorfas. 

Describir la transformación socio-territorial también es reconocer que la ciudad 
de Zacatecas es declarada patrimonio de la humanidad por su centro histórico, y 
éste, al mismo tiempo es el centro de actividades comerciales (Central Business 
District o downtown). Existe una complejidad a la hora de realizar su delimitación 
espacial, así como el uso del suelo. De acuerdo con el modelo de mercado actual 
el Centro Histórico de Zacatecas (CHZ) se caracteriza por ser epicentro de tercia-
rización de los servicios, así como por la expulsión paulatina de su población resi-
dente (gentrificación), junto a la pérdida de sus manifestaciones culturales.

En el CHZ, es catalogado como patrimonio cultural mientras lo que se viene ob-
servando es que se exacerba su demanda por la materialización en el territorio de 
funciones de esparcimiento y diversión destinadas al visitante. Con esto, el incre-
mento vehicular saturó la capacidad de respuesta de los sistemas vinculados a la 
movilidad y satisfacción de necesidades por sus usuarios. Desde el punto de vista 
residencial y habitacional se presentan procesos donde la población tradicional 
comienza a ser desplazada por sectores de la población con mayor poder adquisi-
tivo. Como Hiernaux & González (2014) mencionan, en los centros de América Lati-
na la gentrificación se debe a la turistificación y a las políticas de gobiernos locales 
respecto a lo urbano-, detonando un mercado del suelo donde la oferta de alto 
nivel económico tiene aceptación dentro de una demanda generada desde nue-
vos sectores sociales con intereses claros y abiertos por “reconquistar” o “volver” 
al centro histórico. Al posicionarse los grandes capitales en áreas estratégicas de 
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la ciudad éstos aparecen como dispositivos que han de homogenizar los espacios 
patrimoniales.

De tal manera que la declaratoria de Patrimonio además de constituir un recon-
ocimiento de excepcionalidad, también ha transformado la ciudad y sus central-
idades en excluyentes y baluartes del downtown para adaptarse a los conceptos 
de moda, dando cuenta del argumento actual de la ciudad de Zacatecas, desarrol-
lada dentro de la corriente modernista, prioriza la mercantilización del territorio 
(González-Hernández, 2014). Lo que ha generado segregación, es decir, una ciudad 
dispersa en la cual se ha interrumpido abruptamente el tejido urbano de una ci-
udad tradicional (González-Hernández, 2014). Este proceso de patrimonialización 
con el fin de atraer turistas, ha implicado una transformación en la composición 
social, de tal manera que ciudadanos han pasado a ser actores pasivos, envueltos 
en el supuesto de ostentar mayores beneficios económicos, pero reduciendo sig-
nificativamente la participación. 

Esas fracturas o discontinuidades que parecen surgir en la construcción social[7] 
del patrimonio, despiertan también, los primeros cuestionamientos ¿quién define 
y cuáles son los criterios de selección de los bienes patrimonio? ¿Cuáles son los 
efectos sociales de esas declaratorias? ¿Cómo se regula el uso y acceso a estos 
nuevos simbolismos (de patrimonialización)? El contexto de Zacatecas Ciudad Pa-
trimonio pone de relieve las contradicciones que emergen de las demandas uni-
versal, nacional y de mercado, frente a las demandas de los habitantes.

Mientras persisten esos cuestionamientos, es posible decir que el objetivo de las 
políticas sobre patrimonio es el de conservar el CHZ como un elemento singular, 
compatible con una estrategia activa. No se trata entonces de algo estético, sino 

[7]  Para la comprensión del concepto de patrimonio cultural, se han 
dividido en dos categorías conceptuales, patrimonio y cultura. La cultura es 
el resultado del conocimiento que el hombre “ha desarrollado en torno a la 
naturaleza sobre sí mismo, a lo largo de la historia. Tal conocimiento se tradujo 
en una construcción de la realidad social” (Castillo, 2014, p.2).

de un territorio revitalizado que genere la posibilidad de establecer nuevas activ-
idades y crear una situación de oferta y demanda de espacios inmuebles y activi-
dades que dinamice el conjunto histórico (Puebla, 1998). La ciudad patrimonio de 
Zacatecas, pueden ser hoy la fortaleza de la reivindicación social de sus habitantes 
(dirigida a intereses como la identidad -individual o colectiva-, la cultura, la promo-
ción de derechos humanos), cuando se traduce como la pertenencia sucesiva a un 
pasado común. 

Territorio de turismo.
El pedimento del CHZ como patrimonio mundial surgió en un contexto so-
cio-histórico determinado en el que políticos y vecinos influyentes[8] promovieron 
su nombramiento, seleccionando qué elementos, narrativas y representaciones 
conformarían los “bienes de valor excepcional”, que serían reconocidos y verifica-
dos por la UNESCO. 

El proceso de patrimonialización ocurrido actualmente de la ciudad de Zacatecas, 
sugieren un origen en el modelo fordista de turismo, o lo que Mazón (2001) llama 
la “revolución turística”, cuyo patrón económico está ligado al proceso de cambio 
de la modernidad. También se puede observar un cambio de valores en la socie-
dad. Los procesos de intervención sobre el centro histórico son principalmente 
cosméticos. La política de gestión del patrimonio está enfocadas a enaltecer las 
tradiciones (Guerra de Moros y Cristianos en Bracho) y sus componentes históri-
cos (museificación del centro), y orientada a generar lucro, mercantilizando el pa-
trimonio con fines turísticos. Es decir, al cosificar la cultura se busca “un embellec-
imiento estratégico” (Benjamin, 2007).

[8]  e.g. Federico Sescosse: Paladín de la defensa de una historia de cuidado y conservación “de 

todos los zacatecanos”.” El 27 de noviembre de 1915, nace en Zacatecas. Desde su juventud se 

empeñó en engrandecer a Zacatecas, su interés en la cultura universal está referido siempre a 

su terruño; recorrió su Estado en busca de sus vastos tesoros y sus viajes al extranjero tuvieron 

siempre por meta enriquecer su perspectiva cultural para aplicarlos en beneficio de Zacatecas” 

(Sociedad amigos de Zacatecas, 2012).
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Las políticas para la defensa de proyectos culturales no surgen de un vacío teórico, 
la economía cultural es la base de este fenómeno de consumo de bienes culturales, 
en los que se pueden distinguir diferentes sectores: por ejemplo, distribución de 
entretenimiento, creación de productos manufacturados en clave de individual-
idad y status social (fetichización de la cultura). Las políticas también habrán de 
responder a la industria relacionada al proceso de creación simbólica y estética, y 
clusters culturales que atienden mercados globales (Rish, 2005).

Después de la campaña de despepsicocacolización[9] (1965), que implicaba el retiro 
de anuncios tipo bandera y letras color neón, se pasó a sólo utilizar marquesinas 
en blanco y negro. Y para eliminar los signos de desorden social[10] provocados por 
la prostitución, se colocó una zona de tolerancia en el área periurbana de Zacate-
cas, y se tomaron medidas para la desaparición paulatina de los ambulantes. Sin 
embargo, algunos de los efectos negativos que se presentaron fueron: el cambio 
en el uso del suelo, cambio de valor de la vivienda, aumento de parque vehicular y 
poca capacidad de estacionamiento, falta de áreas verdes y de esparcimiento. Lo 
que ha convertido al centro histórico en un espacio preponderantemente turístico, 
el cual favorece el establecimiento de empresas del sector comercial, gastronómi-
co y antros[11] (discotecas). Dichas prácticas favorecen la fragmentación urbana y 
con ello exacerban la desigualdad.

Frente a la accesibilidad y movilidad del espacio público que constituye el centro 
histórico, las intervenciones lejos de favorecer el aspecto social del disfrute de un 
espacio que le es propio a la población, pone de manifiesto que responde sólo a 
necesidades de una élite, de visitantes y expertos en la temática.

[9]  “Las crónicas de la vida local apuntan que la manifiesta finalidad de tal campaña era la 

de liberar a Zacatecas, y particularmente al centro de esa ciudad, de toda clase de anuncios 

comerciales, con especial énfasis en los que estaban en idiomas extranjeros” (Warkentin, 2004).

[10]  “[…] definiendo esas expresiones, no como señales de disfunciones o patologías sociales 

sino por su relación conflictiva con procesos sociales, económicos, políticos o culturales que a su 

vez pueden estar relacionados entre sí” (Olmo, 2005, p. 19).

[11]  “Mx. Coloq. Establecimiento nocturno donde se puede beber, escuchar música y bailar” 

(Academia Mexicana de la Lengua, 2010)

Las intervenciones en las principales plazas, plazuelas, parques o jardines (Ala-
meda, Independencia, de Armas, 450, Miguel Auza, Goytia, de la Madre) han sido 
controversiales en la última década, pues lejos de mejorar las condiciones de so-
ciabilidad, el efecto resulta al menos dudoso, pues las intervenciones se han con-
vertido en grandes placas de cemento en las que no se fomenta una ocupación 
prolongada (García, 2016). Los resultados de estas intervenciones suponen una 
división entre los lugares restaurados o rehabilitados, y los propios habitantes. 
Pues cada acción a parte de producir mayor segregación socio – espacial responde 
a una estrategia económica, ofreciendo la ciudad como mercancía. Este marketing 
urbano, de “ciudad educadora y de la innovación”, continúa siendo el pilar de las 
políticas del actual Ayuntamiento[12], y parece corresponder la dinámica voraz del 
mercado, convirtiendo a Zacatecas más en un lugar planetario, que en un territo-
rio con identidad propia.

Conclusiones
No es posible negar que el patrimonio cultural mundial, como actualmente es 
concebido, promueve considerablemente el desarrollo y por tanto el crecimiento 
económico en los espacios donde ocurre. Por ello se ha convertido en un fenóme-
no fundamental en la generación de valor y plusvalía, proceso en el que participan 
el Estado y agentes económicos, principalmente. Sin embargo, por otra parte, esta 
patrimonialización no ha significado la solución que tales agentes intentaban de-
belar, principalmente los discursos de una mayor igualdad social y regional. Por 
el contrario, la mercantilización del patrimonio ha acentuado algunos problemas 
preexistentes como la movilidad, que tiene fuerte incidencia en el territorio.

En ciudades como Zacatecas existe una convivencia perversa, en clave de mod-
ernidad, cuya aplicación tiene al Estado y los agentes económicos como sus princi-
pales responsables, condicionando a este territorio a situaciones de precariedad, 

[12]  “Es un órgano de gobierno municipal, de naturaleza colegiada y deliberativa, que 

integrándose  por varios miembros toman sus decisiones mediante discusiones que se resuelven 

por mayoría de votos” (Millán, 2000, p. 283)
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en las cuales la población ha sido poco beneficiada, a razón de las políticas de 
turismo ya establecidas. De este planteamiento surge la necesidad de reflexion-
ar sobre las políticas públicas sobre cultura, turismo, ordenamiento territorial y 
urbanización, y aquellas orientadas a la conservación del patrimonio y prácticas 
mercatilizadoras.

La transformación de la ciudad de Zacatecas, se hace presente durante toda su 
trayectoria, dando cuenta de que como ciudad es un organismo dinámico. Con-
siderando que la ciudad está naturalmente sujeta a transformaciones, puesto que 
eso es parte de evolución propia, es importante ahondar en las prácticas terri-
toriales de la población, que en muchos casos han habitado ese espacio desde 
mucho antes de los procesos de reestructuración socio-territorial, y no ha sido 
contemplado en la formación y beneficios de la “vocación” del territorio enfocado 
al desarrollo turístico.

Referencias.
ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA. Diccionario de mexicanismos. 2010. Dis-
ponível em: <http://www.academia.org.mx/antro>. Acesso em: 26/maio/17.

BENJAMIN, W. Ensayos escogidos. [s.l.]: El cuenco de plata, 2010. 192 p. ISBN: 978-
987-1228-98-0.

CASTILLO RUIZ, I. F. Estado y políticas públicas en la construcción social y material 
del patrimonio cultural en el estado de Zacatecas, México. 1953-2010. 673 p. - El 
Colegio de Michoacán, 2014. Disponível em: <http://anchecata.colmich.edu.mx/
janium/Documentos/Tesis/CD2508.pdf>. Acesso em: 28/ago./16.

DE SICILIA MUÑOZ, A. Evaluación económica del impacto del turismo cultural en la 
ciudad de Zacatecas. Investigaciones Geográficas, [s.l.], v. 0, no 78, p. 89, 2012. ISSN: 
0188-4611.

ENCISO-DE LA VEGA, S. Crecimiento urbano de la ciudad de Zacatecas y sus asen-
tamientos humanos en zonas mineralizadas polimetálicas. Revista mexicana de 
ciencias geológicas, [s.l.], v. 11, no 1, p. 106–112, 1994.

GARZA, V. La provincia minera de Zacatecas y su evolución demográfica (1700-
1810). Historias, [s.l.], no 77, p. 53–86, 2010.

GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, G. M. Circo sin pan: regeneración y mercantilización en el 
centro histórico. México: MAPorrúa - UAZ, 2014. 208 p.

HIERNAUX, D.; GONZÁLEZ, C. I. Turismo y gentrificación: pistas teóricas sobre una 
articulación. Revista de Geografía Norte Grande, [s.l.], no 58, p. 55–70, 2014.

INEGI, I. N. de E. y G. Espacio y datos de México. 2010. Disponível em: <http://www.
beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/>. Acesso em: 28/out./16.



7126 7127

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

KREBS, M.; SCHMIDT, K. Patrimonio cultural: aspectos económicos y políticas de 
protección. Perspectivas, [s.l.], v. 2, no 2, p. 207–284, 1999.

MAZÓN, T. Sociología del turismo. Madrid: Centro de estudios Ramón Areces, D. 
L., 2001.

MICHEL, O. M. Protección del patimonio cultural. Su defensa a través del derecho 
cultural: caso Zacatecas. Licenciatura - Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009.

MILLÁN, J. R. Capitulo VII: el municipio libre. Derecho constitucional sinaloense. 
Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2000.

OLMO, P. O. El concepto de control social en la historia social: estructuración del 
orden y respuestas al desorden. Historia Social, [s.l.], v. 51, p. 73–74, 2005.

PADILLA, J. M.; TORRES, M. La demografía zacatecana a comienzos del Siglo XXI. 
Migración y desarrollo, [s.l.], v. 10, no 19, p. 117–142, 2012. ISSN: 1870-7599.

PRATS, L. El concepto de patrimonio cultural. Política y Sociedad, [s.l.], no 27, p. 
63–76, 1998.

PUEBLA, J. G. Transporte, movilidad y turismos en los centros históricos. Ería, [s.l.], 
p. 241–248, 1998.

RISH, E. El valor de la cultura en los procesos de desarrollo urbano sustentable. 
Gabinet Tècnic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Catalunya, 
[s.l.], 2005.

SCHWARZ, R. Ao vencedor as batatas. 5. ed ed. São Paulo: Livraria Duas Cidades 
[u.a.], 2000. 236 p. ISBN: 978-85-7326-169-1.

UNESCO. World heritage convention. 1972. Disponível em: <http://portal.unesco.
org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

______. World heritage convention. 2017. Disponível em: <http://whc.unesco.org/
es/list/676>.

WARKENTIN, G. Hacia un mundo unidimensional. Letras Libres. 2004. Disponível 
em: <http://www.letraslibres.com/mexico/hacia-un-mundo-unidimensional>. 
Acesso em: 29/maio/17.



7128 7129

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

ANÁLISE DOS DANOS 
QUE COMPROMETEM A 
INTEGRIDADE DO CENTRO 
DE CULTURA RAUL DE 
LEONI, EXEMPLAR DO 
PATRIMÔNIO MODERNO 
EM PETRÓPOLIS – RJ.
MACHADO, ERIKA P. (1); FACHETTI, ANA KYZZY (2); GAIOFATTO, 
ROBSON (3); 

1. Universidade Católica de Petrópolis. Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo  – 
Centro de Engenharia e Computação.
Rua Barão do Amazonas,124 (campus UCP BA)– Centro – Petrópolis- RJ.
erika.pereira@ucp.br

2. Universidade Católica de Petrópolis. Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo – 
Centro de Engenharia e Computação.
Rua Barão do Amazonas,124 (campus UCP BA)– Centro – Petrópolis- RJ.
anakyzzy@gmail.com

3. Universidade Católica de Petrópolis. Coordenação do Curso de Engenharia Civil – Centro de 
Engenharia e Computação.
Rua Barão do Amazonas,124 (campus UCP BA)– Centro – Petrópolis- RJ.
robson.gaiofatto@ucp.br

RESUMO
A Praça Visconde de Mauá, também conhecida como Praça da Águia, está em 
um dos principais trechos do Conjunto Urbano-Paisagístico tombado em âmbito 
federal no primeiro núcleo urbano de Petrópolis-RJ. Está localizada à frente da 
Câmera Municipal - o Palácio Amarelo, antigo paço imperial -, em estilo eclético, 
onde predomina o neoclassicismo. Do outro lado da rua, está o Museu Imperial, 
que foi palácio de verão da família real, predominantemente neoclássico. De um 
lado da praça, uma construção em estilo neoclássico mais simplificado abriga o 
Centro de Capacitação Frei Memória (instituição pertencente à Secretaria Municipal 
de Educação) e, do outro lado, um objeto que destoa de toda esta arquitetura 
historicamente imperial e bucólica: o Centro de Cultura Raul de Leoni. Esta edificação 
possui características da arquitetura modernista brutalista, datada 1977. Foi 
construída em substituição ao antigo prédio eclético da biblioteca municipal, antes 
do tombamento do endereço em questão, em 1980 (incluído na primeira extensão 
do tombamento do Conjunto Urbano-Paisagístico da Av. Koeler, protegido pelo 
IPHAN desde 1964). Com a volumetria definida por panos de vidro fumê e elementos 
ortogonais em concreto armado aparente, destaca-se na paisagem deste conjunto 
arquitetônico erguido entre o fim do séc. XIX e início do séc. XX, sempre sofrendo 
com críticas, porque não é reconhecido pela maioria da população local, imersa 
nas referências de memória do período imperial. Contudo, a edificação tem valor, 
sendo o único exemplar de seu estilo no conjunto do patrimônio cultural edificado 
da cidade. Como toda obra de propriedade do poder público, sofre com a ação do 
tempo, apresentando patologias associadas às suas características estilísticas e 
outras mais específicas, referentes à execução e localização. A estrutura em concreto 
armado aparente de 41 anos apresenta os problemas costumeiros destas estruturas, 
como pontos de corrosão das armaduras, problemas de infiltrações que ocasionam 
carbonatação do concreto, entre outras associadas a questões de mau uso e falta de 
manutenção. O presente trabalho tem por objetivo avaliar as patologias existentes, 
discutir suas causas e entender formas viáveis de revitalizar e manter a edificação por 



7130 7131

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

um período de tempo compatível com sua importância cultural, de forma especial 
quando em presença de todas as demais com idades muito superiores. O estudo está 
baseado em levantamentos realizados no local, em ensaios não destrutivos e em 
pesquisas acadêmicas em desenvolvimento nos laboratórios da Universidade Católica 
de Petrópolis.    

Palavras-chave: patrimônio moderno; brutalismo; Centro de Cultura Raul de Leoni; 
patologias da construção moderna; restauração e recuperação do moderno.

1.  INTRODUÇÃO
Este trabalho realizado em conjunto foi fruto de algumas pesquisas iniciais a re-
speito da obra que constitui o centro cultural municipal de Petrópolis, conhecido 
como Centro de Cultura Raul de Leoni. O objetivo principal é identificar os prin-
cipais danos que ameaçam a integridade da edificação - consequentes, principal-
mente, da falta de manutenção - e analisar suas causas, para que seja possível, 
no decorres deste estudo, propor soluções adequadas para os problemas encon-
trados. Porém, antes de tudo, se fez necessária uma pesquisa histórica e analítica 
desta construção peculiar, - baseada, especialmente nas pesquisas de Ruth Verde 
Zein, sobre a arquitetura brutalista de São Paulo - para que se compreenda sua 
classificação como patrimônio arquitetônico e todo o esforço em mantê-la íntegra 
e segura para os melhores usos de seus espaços, há algum tempo, percebidos 
como subutilizados, em alguns casos.

2.  ARQUITETURA MODERNA E O BRUTALISMO
Segundo Zein (2007), existem algumas denominações para o termo brutalismo, 
mas nenhuma é plenamente dominante. Todas se atrelam, mas são relativamente 
díspares. Para a autora, se faz necessário estudo profundo a respeito de cada uma 
destas denominações, a fim de esclarecê-las e, aí sim, utilizar-se aquela que for 
mais interessante, ou que caiba à obra em análise.  Por outro lado, trata-se de um 
termo:

“tão usado quanto esnobado pela literatura arquitetônica da segunda 
metade do século XX, está longe de configurar um conceito unânime, as 
diferentes acepções que lhe são atribuídas superpondo-se de maneira 
pouco clara, parecendo ser uma só quando são muitas, e para deslindá-
las é necessária certa paciência de detetive” (ZEIN, 2007, p.1).

Para resumir, alguns autores classificam o brutalismo em dois momentos: o pri-
meiro “brutalismo” e o “novo brutalismo” (COSTA, 2014).  O primeiro tem origem 
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nas obras de Le Corbusier no Pós – 2ª Guerra Mundial e foi designativo do uso de 
béton brut, concreto aparente usado a partir da Unité d’Habitation de Marselha, 
prolongando-se até 1965. As obras deste período possuiam uma linguagem cujas 
possibilidades plásticas são potencializadas por meio de um conjunto característi-
co de pequenos e macro detalhes.

Já o termo “Novo Brutalismo” “foi adotado por representantes de uma nova ger-
ação de arquitetos britânicos do Pós – 2ª Guerra Mundial para qualificar um ‘mov-
imento’, ou um mood, característico de certo ambiente cultural inglês da primeira 
metade dos anos 1950” (ZEIN, 2007, p.3). O termo new brutalism apareceu nas 
páginas da revista inglesa Architectural Review, em 1954, que patrocinou as ideias 
e propostas teóricas do casal de arquitetos Alison e Peter Smithson que, na opor-
tunidade, inauguravam sua única obra até o momento, a Escola Secundária da 
cidade de Hunstanton, Reino Unido.

Esta obra não tinha as características que marcaram o brutalismo, da maneira 
como ficara conhecido a partir dos anos de 1960. A Escola projetada pelos Smith-
son estava mais próxima do que ficou conhecido como tendência miesiana, rela-
cionada com as obras de Mies Van de Rohe. 

Dessa maneira, a mesma revista convidou o arquiteto miesiano Philip Johnson 
para comentá-la, que acabou por lançar críticas aos Smithson por terem seguido o 
caminho do “tal brutalismo”. O fato é que as críticas foram positivas para o avanço 
do brutalismo, com o surgimento de muitas obras na Inglaterra e também em 
outros países. De 1960 em diante, como um “surto brutalista mundial”, surgem 
em toda parte, obras de aparência formal e construtiva semelhantes às propostas 
corbusianas, realizadas a partir da Unidade de Habitação de Marselha (BASTOS; 
ZEIN, 2010).

Mas, como é esta aparência formal e construtiva que faz de uma obra brutalista?

Este estilo acaba fundamentando-se, então, das ideias modernistas corbusianas, 
cujas obras já possuíam um conjunto de cinco características formais icônicas: 

Planta livre; Fachada livre; Pilotis; Janelas em fita; Terraço jardim (Le Corbusier, 
2004, p. 127-142).

Planta livre: a conformação dos ambientes torna-se independente da estrutura e 
as paredes passam a ser somente fechamentos verticais, sem mais a função de 
sustentação do edifício e os ambientes podem ser remodelados de forma flexível, 
sempre que necessário. A estrutura aparente, agora revelada, não define os es-
paços, mas os compõe e embeleza (Le Corbusier, 2004, p. 127-142).

A fachada livre deriva da planta livre. Ganha autonomia, não depende mais da es-
trutura. Não sofre interferência dos fechamentos que compõem os espaços inter-
nos. Proporcionou maior liberdade para o jogo rítmico dos cheios e vazios, estes 
últimos mais apreciados pelos modernistas, e que Le Corbusier explorou também 
em seus pilotis (Le Corbusier, 2004, p. 127-142).

Os pilotis, característico pelo conjunto de colunas esbeltas que elevam a edifi-
cação, tornou-se marca registrada da arquitetura moderna do século XX. O ob-
jetivo foi deixar o térreo livre das construções, transformado numa extensão do 
espaço externo para livre circulação (Le Corbusier, 2004, p. 127-142).

As janelas em fita, extensos vazios horizontais preenchidos com vidro, ou não, 
proporcionavam maior luminosidade e visibilidade de dentro para fora do edifício, 
ininterruptamente, uma vez que não há mais influências de fechamentos verticais 
internos ou da estrutura, recuada em relação ao perímetro das fachadas (Le Cor-
busier, 2004, p. 127-142).

O advento do terraço-jardim proporcionava a ocupação das últimas lajes das edifi-
cações como áreas verdes – reforçando a solução de elevar as edificações através 
de pilotis, liberando o solo para circulação livre - e criando novo nível para contem-
plação e entretenimento (Le Corbusier, 2004, p. 127-142).

O concreto armado, devido a sua capacidade plástica, foi o aliado fundamental 
na aplicação destes preceitos modernistas e, portanto, muito utilizado pelos ar-
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quitetos que os representavam.  Consequentemente, os elementos estruturais 
ganham importância neste contexto: lajes, vigas e pilares fazem a sustentação do 
edifício de maneira autônoma, Mais uma vez, Le Corbusier esteve a frente destes 
preceitos, ao propor um sistema construtivo que denominou Casa Dom-ino, com 
elementos pré-moldados e combináveis de diversas formas (Le Corbusier, 2004, 
p. 127-142).

O concreto armado, então, é a força bruta que mantém de pé a obra e a molda 
volumétrica  espacial e estruturalmente, de acordo com os anseios do arquiteto 
e, por isso, não pode ser mantido oculto. Então, Le Corbusier em sua Unidade de 
Habitação de Marselha, despe a estrutura e inicia uma tendência brutalista marca-
da pela “clara exibição de sua estrutura; alta valorização de materiais não tratados, 
crus (brutos)” (BAHAN apud ZEIN, 2007, p. 6).

Como características do brutalismo, Bahan cita, ainda:

“Brutalismo enquanto estilo provou ser principalmente uma questão de 
superfícies [derivadas das Jaoul] em associação com certos dispositivos-
padrão tridimensionais, retirados da mesma fonte (calhas, caixas de 
concreto sobressalentes, gárgulas), com certa crueza proposital no 
detalhamento e nos acabamentos. Essas características genéricas do 
cânon nominalmente brutalista aceitariam ser apropriadas por uma 
ampla variedade de expressões arquitetônicas, derivando sempre em 
algum grau de referência da linguagem de Le Corbusier, misturada em 
maior ou menor grau com outras variadas influências” (BAHAN apud 
ZEIN, 2007, p. 6).

Por conclusão, as obras brutalistas são marcadas pelo uso do concreto aparente, 
“ressaltando o desenho impresso pelas fôrmas de madeira natural, técnica que 
passou a ser empregada com mais frequência na arquitetura civil naquele mo-
mento, tanto como recurso tecnológico, quanto na busca de maior expressividade 
plástica” (ZEIN, s/d). 

3.  O BRUTALISMO NO BRASIL
As autoras Bastos e Zein (2010) dizem que existe um conjunto de características 
que conforma o panorama do brutalismo. Cada característica pode aparecer iso-
ladamente em arquiteturas que não fazem parte da tendência brutalista, porque 
é o conjunto (mesmo que não totalmente completo) que as classificam como tais. 

Para melhor compreensão destas características, as citadas autoras analisaram 
arquiteturas brasileiras - principalmente paulistas dos anos de 1953 a 1973 - e as 
agruparam em categorias, com intuito de uma explanação mais clara, sendo estas 
as seguintes:

3.1 Características quanto ao partido
Volumetria marcada por linhas horizontais e pela hierarquia de blocos, ou seja, há 
um bloco principal, que abriga as atividades principais do programa, como tam-
bém contém os acessos.  Há a preferências por edifícios em monoblocos, que se 
integram com o entorno pelo contraste visual e pelos acessos generosos.

3.2 Quanto à composição
Segundo Bastos e Zein (2010), no brutalismo, prefere-se soluções como a “caixa 
portante”, a “planta genérica”, com vãos completamente livres. Prioridade pela 
solução de teto homogêneo em grelha e emprego frequente de vazios verticais 
internos. Os espaços internos são geralmente organizados de maneira flexível, 
interconectada e pouco compartimentada. Nas elevações, há predominância dos 
cheios sobre os vazios.

3.3 Sistema construtivo 
Emprego quase exclusivo de estruturas de concreto armado, algumas vezes pro-
tendido, proporcionando maiores vãos livres e balanços amplos. Na maioria dos 
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casos, o concreto armado era moldado in loco e deixado aparente, mesmo quando 
utilizado em fechamentos internos. Quando se utilizava outro material que não 
fosse o concreto, este também era deixado aparente.

3.4 Quanto às texturas e aparência lumínica
Esta característica tem relação com a “honestidade do uso dos materiais” (Bastos e 
Zein, 2010). Ou seja, tanto o concreto armado, quanto tijolos ou blocos de concre-
to, quando usados, são deixados aparentes, valorizando suas texturas e demais 
características próprias. 

As aberturas para a circulação de ventilação natural são alocadas nas laterais dos 
edifícios e, muitas vezes, recebem brises ou outros dispositivos para promover 
sombreamento. A cor destes elementos, também de concreto aparente, promove 
uma iluminação natural mais amena e difusa nas paredes de bordas onde se 
encontram, contrastando com os espaços centrais, onde a iluminação natural é 
abundante devido às aberturas zenitais.

3.5 Quanto às pretensões simbólicas
Características relacionadas a uma busca conceitual, aos objetivos ideais presentes 
nos arquitetos que se relacionavam com a tendência e com contexto sociopolítico 
da época. Comenta-se, por exemplo, a busca de austeridade e homogeneidade, 
obtidas por meio da paleta restrita de materiais e cores; ênfase, principalmente na 
construtividade, no didatismo e na clareza da obra e da solução estrutural; ênfase 
na noção de cada edifício enquanto modelo potencial, ou, ao menos, uma solução 
que pode ser repetida.

Além dos exemplares paulistas, é cabível citar um dos grandes emblemas da ar-
quitetura modernista com características brutalistas no Estado do Rio de Janeiro: 
o Museu de Arte Moderna - MAM. Esta edificação, projetada por Affonso Eduardo 
Reidy e construída por Carmem Portinho, deixa evidente todo o concreto armado 

de sua estrutura, nos pilares em formato V - distantes, mas sobrepostos em des-
taque nas fachadas -, no amplo pilotis que ergue o volume horizontal, suspenso 
por uma rica solução estrutural em pórtico, que sustenta todo o prédio pelo teto. 
As fachadas são totalmente livres, banhadas pela iluminação natural proporcio-
nada pelas esquadrias de grades dimensões e a estrutura é evidenciada também 
internamente, espaços estes que são acessados por uma escada helicoidal de pri-
morosa solução estético-funcional (Migliani, 2014, p.1).

Na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, foi encontrado outro exemplar 
de arquitetura modernista brutalista, localizado no centro histórico da cidade de 
Petrópolis, RJ – cuja maior parte pertence ao Conjunto Urbano-Paisagístico tom-
bado em âmbito federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPH-
AN), entre 1964 e 1982 -, em trecho bastante nobre, pois se situa diretamente em 
frente à propriedade do Museu Imperial. 

4.  O CENTRO DE CULTURA RAUL DE LEONI e seu 
cunho brutalista
O centro cultural municipal de Petrópolis está localizado na Praça Visconde de 
Mauá e foi construído entre os anos de 1974 e 1977 - anterior à inclusão da Rua 
da Imperatriz e da referida Praça na 1ª extensão do Conjunto Urbano-Paisagístico 
da Avenida Koeler, promovido pelo IPHAN em 1980. 

Este presente trabalho derivou-se de uma pesquisa ainda em andamento e uma 
de suas etapas consiste em analisar as qualidades estilísticas da edificação em es-
tudo para comprovar a sua inserção no conjunto brasileiro das obras de tendência 
brutalista.  
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Figura 1 - Praça Visconde de Mauá, Centro de Petrópolis-RJ. Destaca-se, à direita, o Centro de Cultura 

Raul de Leone. Fonte: Fachetti, 2018.

Nesta imagem panorâmica, é possível perceber algumas das características bru-
talistas da edificação: grande bloco horizontal em concreto armado aparente e 
contraste com o conjunto arquitetônico do entorno imediato.

A edificação objeto de estudo foi erguida com a finalidade de substituir o antigo 
e, à época, deteriorado prédio da Biblioteca Municipal de Petrópolis, em estilo 
protoeclético datado do fim da segunda metade do século XIX. A nova edificação 
foi projetada para abrigar espaços além de uma biblioteca, sendo o maior polo 
cultural do município e o maior centro cultural da Região Serrana (Azevedo, 2012, 
p. 8-10).

Até 2016, era sede da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, mas man-
tém-se casa da Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral (que conta com140 
mil exemplares, sendo a terceira maior do Estado); sedia a Academia Brasileira 
de Poesia; possui quatro espaços destinados às artes visuais – Galeria Aloísio 
Magalháes, Galeria Van Djik, Galeria Djanira e um espaço alternativo. Também há 
nesta edificação o Teatro Afonso Arinos – localizado no 3º pavimento, com capaci-
dade de 150 lugares, foi pordécadas o principal espaço de exibições de música e 
teatro da cidade. A Sala Guiomar Novaes é utilizada para ensaios, apresentações 

de menor porte e oficinas; a Sala Sylvia Orthof é destinada ao Ateliê de Cursos; o 
Cinema Humberto Mauro (de pequeno porte); e, adjacente a este, uma sala multi-
uso, configurada há algum tempo como sala de aula tradicional, destinada a cur-
sos e palestras para a comunidade (Azevedo, 2012, p. 8-10).

De autoria dos arquitetos Césare Migliari e Edmundo Lustosa (Azevedo, 2012), não 
faz quaisquer referências à volumetria, estilo, materiais ou sistema construtivo 
que caracterizavam o prédio da antiga Biblioteca Municipal – o que demonstra 
claramente sua inserção tardia no nobre trecho do Centro Histórico da cidade (e 
bem distante do risco de causar um falso histórico), vizinho ao Museu Imperial, 
neoclássico, ao Palácio Amarelo e ao Centro de Capacitação Frei Memória, ambos 
ecléticos.

O Centro Cultural tem proporções marcantes, formas retilíneas, que destacam os 
planos em concreto armado aparente. Possui três acessos externos ao público, 
estando o principal elevado da via, voltado para a Praça Visconde de Mauá e de-
stacado por uma grande escadaria. Há outros dois acessos térreos, caracterizados 
por esquadrias em estrutura metálica e vidro fumê, estando uma adjacente à prin-
cipal (também voltada para a referida praça) e a outra, abrindo-se diretamente 
para o passeio de pedestres da Rua da Imperatriz. Este último é protegido por 
uma pérgola também comporta por elementos em concreto armado de seção 
retangular. Além destes, há outros dois acessos por escadas localizados nas ex-
tremidades da edificação, mas que permanecem inutilizados há alguns anos.

A cromática utilizada na edificação, predominando os tons de cinza e marrom, 
provoca contraste em relação aos demais elementos arquitetônicos do Centro 
Histórico de Petrópolis, contudo, integra-se ao componente paisagístico do ambi-
ente natural de mata preservada e montanhas, que emolduram todo estre trecho 
da cidade.

Desde sua construção, o Centro apresenta detalhes construtivos que não obede-
cem ao projeto original, apresentando falhas de execução apontados em docu-
mentos oficiais, apresentados ao Prefeito Dr. Paulo A. Rattes, em 1976. Após sua 
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inauguração, novas dependências foram instaladas no prédio, como consta no 
Diário de Petrópolis do dia 13/05/1998.

No decurso do processo completo de construção, salas foram construídas sem 
padrões arquitetônicos e parâmetros de conforto térmico e acústico, estando hoje 
inutilizadas por falta de adequações para vivência dos usuários por longas horas. 
Havia a previsão de um teatro para três mil expectadores, que seria anexo ao pré-
dio existente (no trecho de terreno entre este e o Palácio Amarelo, voltado para 
a Praça Visconde de Mauá) e interligado ao mesmo por uma passarela em vidro 
(Azevedo, 2012, p. 8-10).

Portanto, esta pesquisa, além de, mais adiante, propor as soluções para mitigar as 
manifestações patológicas encontradas, se estenderá, ainda, numa proposta de 
revitalização, a fim de tornar a edificação mais adequada ao uso e digna de uma 
obra de valor histórico e patrimonial. 

5.  ANÁLISES DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS 
ENCONTRADAS NO EDIFÍCIO 
As patologias encontradas nesta construção em concreto armado aparente são 
aquelas que podem ser consideradas normais e até mesmo esperadas neste tipo 
de estrutura. A presença de umidade, associada à lixiviação e a ascensão da água 
por capilaridade, em uma cidade com unidade relativa do ar média muito elevada 
e um regime de chuvas intenso, não podem ser consideradas como surpreen-
dentes. A figura 2 mostra o prédio quase que completamente marcado pela umi-
dade ascendente e descendente, advinda do meio em que se insere e dos can-
teiros dos jardins localizados em algumas coberturas.

Naturalmente que a presença da água no interior do concreto é ocasionada por 
um concreto de elevada porosidade, como era bastante comum há cerca de 40 
anos – época da construção. Este fator resulta na ocorrência da penetração de 
agentes agressivos, como depósito de materiais orgânicos; ácidos provenientes da 

atmosfera, carreados pelas águas pluviais; sais de produtos de limpeza, que ten-
dem, ao longo do tempo, ampliar os poros do concreto - facilitando o aumento do 
fluxo e a aceleração do processo de deterioração do mesmo e, em muitos casos, 
do aço estrutural em seu interior (MEHTA, 2006).

O concreto aparente, associado à porosidade, facilita em muito o avanço da car-
bonatação, que é o resultado de uma reação química entre o hidróxido de cálcio 
originado na hidratação do cimento. Os carbonos presentes no ar atmosférico 
resultam na formação de carbonatos com pH muito inferior ao do concreto, o que 
ocasiona a despassivação das armaduras no interior do mesmo. Este processo 
forma uma pilha dentro da massa que, com a oxidação (formação de ferrugem) 
e, por seu maior volume dentro do concreto, provoca a ruptura - estufamento e/
ou desplacamento - do cobrimento de argamassa em diversos pontos das peças 
atacadas, conforme demonstrado na figura 3 (MEHTA, 2006).
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Figura 2 - Fachada lateral do Centro de Cultura Raul de Leoni, mostrando inúmeras manchas derivadas 

dos processos de umidades ascendente e descendente, como também sujidades de modo geral, 

causadas pela drenagem inadequada e ações de intempéries. Fonte: Fachetti, 2018.

Estes fatos associados a um cobrimento insuficiente de armadura - além das fal-
has executivas, mesmo em função de valores reduzidos especificados pelas nor-
mas técnicas da época do projeto e construção - faz com que a perda de passiv-
idade da armadura ocorra em tempo muito menor do que seria possível com o 
atual conhecimento da tecnologia do concreto.

Figura 3 - Ponto de estufamento do concreto, devido ao aumento de volume do aço interno, em 

processo de corrosão (despassivação). Fonte: Fachetti, 2018.

Deve ser ainda considerado que o concreto poroso, com elevada quantidade de 
água em seu interior, funciona como um eletrólito de alta qualidade para a pas-
sagem da corrente elétrica formada pela diferença de potencial, ocasionada por 
zonas de diferentes valores de pH. O somatório de todos estes processos resulta 
em um avanço acelerado do estado de deterioração, com consequente perda de 
integridade da estrutura que, com o passar do tempo, sem as adequadas inter-
venções, certamente atingirá um estado de comprometimento de sua segurança 
estrutural, em curto prazo.
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Como foi possível observar nas vistorias realizadas para a pesquisa na qual se ba-
seia este trabalho, os danos aparecem, em sua maioria, na parte externa, sendo o 
trecho inferior da estrutura aquele mais comprometido, como mostra a figura 4. 

Figura 4 – Trecho inferior da fachada principal do prédio, próximo a um dos jardins, com vários pontos 

de armadura exposta. Fonte: Fachetti, 2018.

Este fato está associado à menor qualidade do adensamento das paredes em sua 
parte inferior, à ascensão da água por capilaridade e à menor proteção superficial. 
Nos trechos mais elevadas, bem como no interior do edifício, os danos são em 
menor quantidade e resultantes, de forma geral: falhas de execução no cobrimen-
to das armações; e à carbonatação, que permite a ocorrência da corrosão pela 
perda da película passivante das barras de aço no interior do concreto armado. 

Pelo fato da edificação em concreto armado aparente estar exposta a intempéries 
e localizada numa região com alto índice pluviométrico, as alterações cromáticas 
consistem dos primeiros danos mais perceptíveis em breve análise visual. Estas 
modificações dos aspectos inicialmente estéticos da edificação são agravadas pelo 
acúmulo de derivados da poluição urbana, como fuligem, graxas, etc., o que causa 
o surgimento de camadas de sujidades e crosta negra - principalmente porque as 
fachadas não passam por limpezas periódicas, que uma adequada manutenção 
demanda.

Além do alto índice de umidade relativa do ar, o entorno mais imediato da edifi-
cação está completamente impermeabilizado, a exceção dos canteiros localizados 
no térreo - e circundando boa parte da base do terceiro pavimento desta -, ao 
longo de quase todo o seu perímetro, nas duas fachadas (voltadas tanto para a 
Praça Visconde de Mauá, quanto para a Rua da Imperatriz). Desta maneira, perce-
be-se que a umidade ascendente tende a se acumular junto às bases do prédio, 
propiciando ainda mais danos ao concreto armado, dada a ação por capilaridade 
da água, que não tem por onde evaporar.

A associação da porosidade do recobrimento em concreto com o acúmulo de ma-
teriais orgânicos (carreado pelos ventos e/ou aves) e a umidade ali concentrada 
provoca o aparecimento de araque biológico de cunho vegetal, de pequeno a mé-
dio portes – o que só vem a aumentar as fissuras, estufamentos e consequentes 
desplacamentos desta argamassa, expondo, ainda mais, sua estrutura em aço.

Outros danos, provocados pela ação nociva do homem, são nitidamente perce-
bidos no interior e exterior do Centro de Cultura Raul de Leoni, como o vandalis-
mo, expresso por pichações nas fachadas, mas, principalmente, nos banheiros do 
prédio. Estes espaços encontram-se particularmente deteriorados, tendo louças 
desgastadas e danificadas, instalações hidráulicas e elétricas precárias, espelhos 
oxidados, cabines com dimensões inadequadas e elevadas por um degrau, acima 
do nível dos banheiros. 
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A volumetria da edificação cria recuos e alguns espaços abertos inutilizados e 
distantes dos fluxos principais da mesma, como as escadas externas de ambas 
as extremidades, tornaram-se, inclusive, ponto de encontro de atividades ilegais, 
como tráfico e uso de drogas. Nestes trechos do prédio, há presença intensa de 
urina humana, que ocasiona deterioração dos materiais de revestimento, princi-
palmente das paredes.

Outra grave questão desta edificação de propriedade púbica e de uso intenso e 
ininterrupto (pois fica aberta aos fins de semana, inclusive) é a ausência de aces-
sibilidade em boa parte de suas dependências, pois, apesar de haver uma rampa 
interna – que interliga o pisos térreo ao ambiente que abriga a Biblioteca Munici-
pal Gabriela Mistral, a mesma não possui inclinação, revestimentos de piso ou cor-
rimãos adequados à atualizada norma brasileira que discorre sobre acessibilidade 
arquitetônica – ABNT/NBR 9050, de 2015: Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos. 

No segundo pavimento da edificação, foi instalado um elevador, que se destaca 
assim que o visitante adentra no saguão principal do prédio. Sua função é dar 
acesso universal a um trecho do terceiro pavimento, onde se localizam as prin-
cipais salas de exposições, o Teatro Afonso Arinos, o Cinema Humberto Mauro 
e a Sala Multiuso, mas está, há pelo menos dez anos desativado, por problemas 
relativos a custos de manutenção do referido equipamento.

Além de ambientes pouco acessíveis, há espaços subutilizados, como se destaca 
o pátio interno descoberto, que é circundado pelas dependências da biblioteca 
e possui perspectiva privilegiada das salas de exposição do terceiro pavimento. 
Outros ambientes possuem situações estruturais críticas, como a iluminação e 
ventilação inadequadas na Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, que vem grada-
tivamente provocando a deterioração de seu rico acervo, majoritariamente em 
papel (suporte este dos mais frágeis).

6.  CONCLUSÕES 
As vistorias recentemente realizadas no local denotam que a estrutura em análise 
se encontra em fase da deterioração avançada, com perda intensa de sua integ-
ridade e comprometimento incondicional de vida útil de projeto sem, no entanto, 
apresentar comprometimento significativo de sua segurança.

Para que haja a interrupção do processo de arruinamento da edificação, é 
necessário que um intenso processo de recuperação estrutural e, sobretudo, de 
proteção generalizada seja projetado e iniciado o mais breve possível, uma vez 
que a simples recuperação pontual não é suficiente, pois os processos da pilha 
eletroquímica, fluxo de elétrons pelo eletrólito chamado concreto se reverte e os 
problemas retornam em poucos dias.

Mesmo que sejam sanados os danos estruturais, através de estudos aprofun-
dados - que permitam intervenções minimalistas, em acordo com todas as 
recomendações técnicas e teóricas que embasam os melhores procedimentos de 
conservação e restauro de bens tombados edificados -, estas não serão suficien-
tes para evitar que a deterioração retorne, uma vez que a subutilização da edifi-
cação incentiva estes acontecimentos indesejados.

Desta forma, entende-se essencial que também seja desenvolvido um projeto ar-
quitetônico completo de revitalização e requalificação do Centro de Cultura Raul 
de Leoni, voltado para a renovação de todos os espaços – abertos ao público e/ou 
destinados a uso exclusivo da administração. A valorização da arquitetura mod-
ernista brutalista é o fator norteador, seguidos da absoluta necessidade de suprir 
as questões concernentes à acessibilidade universal ao máximo possível dos es-
paços internos e externos.

As características arquitetônicas da edificação indicam que um projeto lumi-
notécnico e também de cunho artístico se faz fundamental para a valorização e 
adequado uso de todos os ambientes. Compreende-se que os espaços devem 
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se manter versáteis, conservando-se, ao máximo, a diversidade de funções que 
visam abranger o máximo de expressões artísticas possíveis, mesmo que, para 
tal, seja necessário propor o remanejamento de usos de determinados ambien-
tes coma finalidade de não só melhorar os fluxos, mas proporcionar o melhor 
aproveitamento de toda a área construída do Centro de Cultura Raul de Leoni.
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RESUMO
Políticas públicas para a preservação de bens culturais devem ser entendidas a partir 
de quatro conceitos fundamentais: os critérios que definem o patrimônio cultural 
no âmbito dos acordos internacionais e no corpo legislativo federal, estadual e 
municipal; a estrutura pública instruída para o cumprimento dos princípios legais 
determinados; as atribuições desses órgãos refletidas e seu aparelhamento estrutural. 
A competência específica do corpo técnico e administrativo para a efetiva realização 
das ações imputadas a desses aparelhos, a partir das relações entre os princípios de 
definição, os marcos legais e as imputações dos órgãos responsáveis por políticas 
públicas voltadas à proteção do patrimônio cultural. No Brasil, os órgãos oficiais 
responsáveis pela proteção do patrimônio cultural estão diretamente vinculados ao 
Estado. Dentre eles, o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
–, instituído pela Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, e o IBRAM – Instituto Brasileiro de 
Museus – Instituto Brasileiro de Museus –, estabelecido pela Lei Nº 11.906, de 20 de 
janeiro de 2009, são, naturalmente, pela sua natureza federativa os maiores órgãos 
do sistema oficial de proteção de bens culturais de natureza imóvel e imóvel, bem 
como do patrimônio imaterial. Qual a formação especializada do quadro interno 
institucional no âmbito da gestão documental de acervos, da avaliação subsidiada de 
projetos de intervenção de bens culturais móveis e imóveis, conservação preventiva e 
diagnóstico de risco?

Palavras-chave: políticas públicas, formação especializada, patrimônio cultural; 
preservação; conservação-restauração.
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Introdução
Políticas públicas para a preservação de bens culturais devem ser entendidas a 
partir de quatro conceitos fundamentais: os critérios que definem o patrimônio 
cultural no âmbito dos acordos internacionais e no corpo legislativo federal, estad-
ual e municipal; a estrutura pública instruída para o cumprimento dos princípios 
legais determinados; as atribuições desses órgãos refletidas e seu aparelhamento 
estrutural; a competência específica do corpo técnico e administrativo para a efe-
tiva realização das ações imputadas a desses aparelhos, a partir das relações entre 
os princípios de definição, os marcos legais e as responsabilidades dos órgãos 
responsáveis por políticas públicas voltadas à proteção do patrimônio cultural;

Ao contrário do que se imagina e normalmente se opera, essas questões não são 
hierárquicas, imóveis, engessadas ou inflexíveis. Antes de tudo, os princípios que 
regem o arcabouço exposto encontram na mutabilidade e na capacidade de ade-
quação as bases para operar em contextos políticos e econômicos distintos, bem 
como assimilar questões outrora não abalizadas pelo sistema. Isso não significa 
alterar o corpo jurídico a partir de demandas político-partidárias, nem tampouco 
retalhar a estrutura de órgãos de proteção de acordo com os interesses pessoais. 
Antes, significa proporcionar a esses órgãos a autonomia e a capacidade interna 
de constantemente rever conceitos, atribuições e demanda qualificada de pes-
soal, com o intuito de abalizar as reais necessidades para o cumprimento efetivo 
de suas ações

Desse modo, a capacidade de proteção do patrimônio cultural de um país está 
diretamente relacionada aos marcos legais atualizados exponencialmente por 
meio das reflexões filosófico-conceituais do significado e do sentido da proteção 
– porque, para quem e como –; à manutenção da identidade e das estruturas dos 
órgãos de proteção, ainda que suas ações sejam constantemente revistas e sua 
organização interna repensada a partir de uma discussão coletiva; e à constan-
te formação de seu corpo administrativo e técnico, objetivando sua capacitação 
intelectual e operativa indispensável ao exercício qualificado de suas ações. No 

Brasil, os órgãos oficiais responsáveis pela proteção do patrimônio cultural estão 
diretamente vinculados ao Estado. Dentre eles, o IPHAN – Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional –, instituído pela Lei 378, de 13 de janeiro de 
1937, e o IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus – Instituto Brasileiro de Museus 
–, estabelecido pela Lei Nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, são, naturalmente, 
pela sua natureza federativa, os maiores órgãos do sistema oficial de proteção de 
bens culturais de natureza imóvel e imóvel, bem como do patrimônio imaterial. De 
que maneira e em qual medida podemos verificar uma formação especializada do 
quadro interno institucional no âmbito da gestão documental de acervos, da aval-
iação subsidiada de projetos de intervenção de bens culturais móveis e imóveis, 
conservação preventiva e diagnóstico de risco?

O objetivo deste artigo é refletir sobre as relações entre formação e capacidade 
operacional para enfrentamento das questões hodiernas que envolvem o patrimô-
nio cultural no Brasil, avaliando de que forma centros universitários e instituições 
internacionais tradicionais no âmbito da capacitação podem contribuir à atuação 
administrativa dos órgãos municipais, estaduais e federais para geração de políti-
cas de proteção subsidiadas pelo conhecimento técnico, acadêmico e científico.

SPHAN: o conceito internacional de patrimônio no 
período entreguerras (1919-1939) e na Era Vargas no 
Brasil (1930-1945)
A Inspetoria de Monumentos Nacionais (IPM), instituída pelo Decreto nº 24.735 
de 14 de julho de 1934, pode ser considerada o primeiro órgão voltado para a 
preservação do patrimônio brasileiro, tendo como principal escopo impedir que 
objetos e obras de arte fossem retirados do país em virtude do comércio de anti-
guidades, além de proteger as edificações monumentais da destruição projetadas 
pelas reformas urbanas, a partir da pressão de modernização das cidades, e de 
possíveis eventos bélicos em território nacional. A primeira iniciativa que antecede 
sua criação, porém pode ser considerada o embrião da Inspetoria foi, em 1933, 
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a promulgação do Decreto nº 22.928/33 referente ao tombamento da cidade de 
Ouro Preto, principal cidade do Ciclo do Ouro nas Minas Gerais.

Nesse mesmo período, Mário de Andrade (1893-1945), então Diretor do Departa-
mento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo, elabora, por solicitação 
do ministro Gustavo Capanema (1900-1985), um anteprojeto para criação de um 
serviço federal de defesa do patrimônio artístico nacional (Silva, 2002). Esse proje-
to fornece as bases ao projeto final encaminhado ao Congresso e, conforme apre-
sentado à sociedade em um artigo publicado por Rodrigo Melo Franco de Andrade 
(1898-1969) no O Jornal, de 30 de outubro de 1936:

A mensagem que o presidente da República acaba de enviar à Câmara 
dos Deputados, submetendo à sua apreciação o projeto que organiza 
a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, não deve ser 
considerada matéria de importância secundária [...] Entre nós, os 
poderem públicos não devem permanecer inertes, em face do risco que 
corre o que ainda resta dos valores artísticos e históricos nacionais. 
(Andrade, 1987, p.48)

Citando o contexto norte-americano, afirma ainda nesse artigo que:

Mesmo os Estados-Unidos, que sempre viveram inclinados para o 
futuro, terminaram por adotar uma legislação minuciosa, destinada à 
proteção dos sítios e monumentos vinculados à sua história. Este ano, 
nada menos do que 534.000 dólares foram ali dotados para a simples 
continuação do serviço do tombamento daqueles imóveis, ocupando 
800 trabalhadores qualificados durante um curto período de seis meses. 
(Andrade, 1987, p.49)

De qual lugar essas discussões se estabelecem?

Internamente, no momento em que as oligarquias rurais supostamente perderam 
sua força política e a burguesia se instala no poder com a Revolução de 30 e a 
fundação da chamada República Nova (1930-1937). “A sociedade brasileira transi-
ta, nesse tempo, de uma estrutura predominantemente rural para uma estrutura 

urbana, de uma economia agrária para uma industrializada e de uma sociedade 
semicolonial para uma sociedade modernizadora” (Miguel, 2009).

Externamente, no contexto de ampliação do conceito rieglliano de monumento 
para o conceito de patrimônio cultural após a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), a partir da demanda operacional de jurisprudência em relação à repa-
triação, medidas compensatórias e medidas cautelares para a proteção futura, 
estabelecida por meio de discussões internacionais promovidas por instituições 
de cooperação intelectual, principalmente por meio da atuação do jurista Charles 
de Visscher (1884-1973). 

No início do século XX, pela primeira vez e de forma sistematizada, organismos in-
ternacionais estabelecem acordos, protocolos e compromissos entre Estados em 
busca da sustentabilidade da paz a partir da colaboração e o respeito entre os po-
vos. É precisamente nesse período que a cultura é vista como fator de integração, 
ainda que as políticas neocolonialistas estabelecidas pelas potências europeias no 
final do século XIX tenham sido mantidas nos continentes africano e asiático no 
contexto pós Primeira Guerra Mundial. 

Duas questões são primordiais para a construção de um modelo internacional de 
proteção do patrimônio cultural no período entreguerras (1919-1939): a criação 
de instituições sancionadas pelo crivo de uma política anuída entre nações; e a 
geração de um sistema compartilhado de discussões e divulgação de pesquisas. 
No primeiro caso, a Liga das Nações, fundada em 28 de junho de 1919, em con-
sonância com seu objetivo de promover a paz entre as nações através da ação co-
letiva e da cooperação, criou o Comitê Internacional para a Cooperação Intelectual 
(CICI-1922-1946) presidido na época pelo filósofo Henri Bergson (1859-1941); em 
24 de julho de 1924, o governo francês apresenta ao CICI a oferta de estabeleci-
mento de uma sede em Paris com o intuito de suportar os trabalhos do Comitê; 
em dezembro do mesmo ano, na Assembleia Geral da Liga das Nações que ocorre 
em Roma, a proposta de criação do Instituto Internacional para a Cooperação In-
ternacional (IICI) é aprovada, sendo inaugurada em 16 de janeiro de 1926 na sede 
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do Palais Royal de Paris, tendo como primeiro presidente o historiador e escritor 
Julien Luchaire (1877-1954); ainda em 1926 e com sede no mesmo espaço do in-
stituto, o Escritório Internacional de Museus (EIM-1926-1946) é fundado, sendo 
presidido por Jules Destrée (1863-1936) até seu falecimento (Froner, 2017). 

O Escritório Internacional de Museus, sob os auspícios do Instituto Internacional 
de Cooperação Intelectual, produziu uma das mais importantes publicações co-
letivas da área, a revista Mouseion (1927-1945), além de organizar as principais 
conferências internacionais relacionadas à ciência e à proteção do patrimônio 
arquitetônico, arqueológico e bens culturais móveis. No âmbito do Escritório, a 
Comissão Internacional de Monumentos Históricos (CIMH) e criada em 1933 e, a 
partir de sua atuação conjunta com as demais comissões nacionais de cooperação 
internacional, começa a ser desenvolvido desde 1936 um projeto de Convenção 
para a Proteção de Edifícios Históricos e Obras de Arte em tempos de guerra. A versão 
final, organizada por Euripedes Foundoukidis (1894-1968), é publicada no volume 
47-48 da revista Mouseion, em dezembro de 1939, seis meses antes da invasão do 
exército alemão em Paris e sem o aval da assembleia geral da Liga das Nações.

Dentre as ações conjuntas dessas instituições, o marco fundamental para o cam-
po científico da Conservação-Restauração é, sem dúvida, a Conferência Internacio-
nal para o Estudo dos Métodos Científicos aplicados ao Exame e à Conservação de 
obras de Arte, que ocorreu entre 13 e 17 de outubro de 1930, em Roma; seguida 
pela Conferência Internacional para o Estudo relacionado à Proteção e à Conservação 
de Monumentos Artísticos e Históricos, que ocorreu entre 23 e 30 de outubro de 
1933, em Atenas; pela Conferência Internacional para o Estudo da Arquitetura Mod-
erna de Museus e Museografia Técnica, entre 28 de novembro e 04 de dezembro 
de 1934, em Madrid; e pela Conferência Internacional para o Estudo dos Problemas 
Administrativos e Técnicos concernentes às Escavações, entre 9 e 15 de março de 
1937, no Cairo. Apesar da não participação do Brasil e da maioria dos países lati-
no-americanos nesses encontros – com exceção da presença de Fernando Perez, 
embaixador da Argentina em Roma no encontro de 1930 (COMMISSIONE NAIZIO-
NALE ITALIANA PER LA COOPERAZIONE IINTELLETTUALE, 1930) - as orientações e 

reflexões oriundas desses encontros foram amplamente divulgadas pela comuni-
dade internacional.

A criação do IPHAN e de outros órgãos de proteção do patrimônio nos distintos 
países vinculados à Liga ocorre exatamente nesse período. O paradoxo, porém, 
está, justamente, no fato de sua fixação ter ocorrido – após um longo tempo de re-
flexão, discussão e elaboração de um projeto de proteção do patrimônio cultural 
nacional – no contexto político de um regime de exceção marcado pelo estabeleci-
mento do golpe de Estado, deflagrado em 10 de novembro de 1937, que vai lançar 
as bases do Estado Novo ou da chamada Ditadura Vargas (1937-1945). 

Difundido em pronunciamento radiofônico por Getúlio Vargas[1] (1882-1954), o ob-
jetivo declarado para justificar a supressão do estado democrático e da suspensão 
das eleições previstas para 1938 era “reajustar o organismo político às necessi-
dades econômicas do país”. (Rose, 2001)

Portugal e Brasil compartilham conjunturas semelhantes que antecedem os re-
gimes ditatoriais instalados: no contexto que antecede a ditadura salazarista 
(1933-1974), Portugal discute o projeto de criação da Direcção-Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais (DGEMN), inaugurada em 1929, mas estruturada e po-
liticamente modelada a partir de 1933; da mesma forma, o projeto de criação do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional antecede à ditadura getulis-
ta. Contudo, ambas as instituições vivem os regimes de exceção do séc. XX.

Contemporâneos aos regimes ditatoriais instalados – o fascismo italiano (1922-
1943); o nazismo alemão (1933-1945); a ditadura de Anastásio Somoza García 
(1896-1956), entre 1936 e 1978, na Nicarágua; a ditadura de Francisco Franco Ba-

[1]  Getúlio Vargas foi presidente do Brasil em quatro momentos distintos: de 1930 a 1934, 

como chefe do “Governo Provisório”; de 1934 até 1937, como presidente da república do Governo 

Constitucional, pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934; de 1937 a 1945, como presidente-

ditador durante o regime do Estado Novo implantado após um golpe de estado, e de 1951 a 1954, 

como presidente eleito em eleições diretas em 1950.
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hamonde (1892-1975) na Espanha (1939-1975) etc... –, o princípio que legitimou o 
poder das ditaduras de Vargas e Salazar partiu das mesmas construções ideológi-
cas que justificaram as ditaduras ao redor do mundo: a promessa inicial de estabil-
idade e bem estar social associada à construção ideológica de um inimigo comum, 
que sucumbe diante da concentração de poder político e econômico, supressão 
do estado de direito e perda de autonomia das instituições.

De que forma e em qual medida essas relações se refletiram no DGEMN e no IPH-
AN? De que modo definiram os quadros da instituição? Como limitaram as ações 
institucionais a partir de políticas públicas de controle?

No caso do Brasil, o órgão federal de proteção do patrimônio teve sua adminis-
tração inicialmente vinculada à estrutura do Ministério da Educação e Saúde (MES), 
na categoria de Instituição de Educação Extraescolar dos Serviços relativos à Edu-
cação. Sob a denominação de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), os objetivos do órgão foram estipulados no artigo 46 da Lei 378/1937, a 
partir do qual foi definido: “fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, com a finalidade de promover, em todo o País e de modo permanente, o 
tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio 
histórico e artístico nacional”. (BRASIL, Lei 378 de 1937)

A indicação de Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898-1969) para chefia do serviço 
do SPHAN foi determinada pelo então ministro da Educação e Saúde, Gustavo 
Capanema. O SPHAN teve o seu nome alterado pelo Decreto-lei nº. 8.534, de 02 
de janeiro de 1946, para Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (DPHAN), ainda sob sua chefia, a qual se estendeu até sua aposentadoria em 
1967, sendo posteriormente integrando no Conselho Consultivo do órgão, onde 
permaneceu até a sua morte, em 11 de maio de 1969.

IPHAN: a Carta de Veneza (1964), o Programa 
das Cidades Históricas (1973-1979) e a formação 
especializada no Brasil no contexto ditatorial
A Carta de Veneza, também conhecida como “Carta internacional sobre a conser-
vação e o restauro”, apresentada no II Congresso Internacional dos Arquitetos e 
Técnicos dos Monumentos Históricos, realizado em Veneza, entre 25 e 31 de maio 
de 1964, foi um dos mais importantes documentos da segunda metade do século 
XX no que concerne à discussão sobre a demanda de formação especializada para 
atividades de conservação de restauração dos bens culturais. Seu artigo 9º, define:

O restauro é uma operação altamente especializada que deve ter um 
carácter excepcional. Destina-se a preservar e a revelar os valores 
estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelos 
materiais originais e por documentos autênticos. Não devem ser 
empreendidos restauros quando se está em presença de hipóteses 
visando reconstituições conjecturais. Nestes casos, qualquer acrescento 
ou complemento, que se reconheça indispensável, por razões estéticas 
ou técnicas, deverá harmonizar-se arquitetonicamente com o existente 
e deixar clara a sua contemporaneidade. O restauro deverá ser sempre 
precedido e acompanhado de um estudo arqueológico e histórico do 
monumento. (CARTA DE VENEZA, 1964)

O encontro de Veneza, sucede o I Congresso Internacional dos Arquitetos e Técni-
cos dos Monumentos Históricos, realizado em Paris entre 6 e 11 de maio de 1957.

The topics of the conference comprised the mission and training of 
restoration architects, professional training of specialized teams of 
workers, the technical and scientific resources, and the collaboration 
between the different professionals - architects, archaeologists and 
urban planners. (Jokilehto, 2011, p.10)

Guglielmo De Angelis d’Ossat declara na introdução da primeira sessão desse 
congresso, no artigo intitulado “La mission de l’ architecte des monuments his-
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toriques, sa formation et son recrutement” que a responsabilidade dos profission-
ais e governos em relação à preservação dos monumentos deve ser determinada 
a partir de uma organização internacional e a promoção de treinamento. Juntam-
ente com o repórter da sessão, Jean Merlet e De’Angelis apresentaram os princi-
pais princípios de treinamento na área:

Il convient donne que l’Architect des Monuments historiques puisse 
assurer cette mission en s’appuyant sur des qualités de base telles 
que: sensibilité, culture génerale et connaissance des techniques de la 
construction. Ces techniques doivent être celles des époques passes 
aussi bien que celles des plus modernes conceptions. Il doit assimiler les 
enseignements des arts, telles que: peinture, sculpture, vitrail, tapisserie, 
voire mobilier, qui participant à la décoration des édifices. Il doit enfin 
connaître la législation qui s’applique à la conservation du patrimoine 
monumental. (De Angelis D’Ossat, 1951, p.51)

No âmbito dessas discussões internacionais, o Compromisso de Brasília define 
que os saberes do patrimônio devem ser estruturados por meio de cursos:

Para remediar a carência de mão-de-obra especializada, nos níveis 
superiores, médio e artesanal, é indispensável criar cursos visando 
à formação de arquitetos restauradores, conservadores de pintura, 
escultura e documentos, arquivologistas e museólogos de diferentes 
especialidades, orientados pelo DPHAN e pelo Arquivo Nacional os 
cursos de nível superior (COMPROMISSO DE BRASÍLIA, 1970)

O contexto dessas discussões ocorre sob a direção de Renato de Azevedo Duarte 
Soeiro (1911-1984), à frente do instituto do patrimônio entre 1967 e 1979, coincid-
indo com a Ditadura Militar de 1964 a 1985. 

Soeiro é um dos articuladores do Decreto nº 66.967, de 27 de julho de 1970, que 
dispõe sobre a organização administrativa do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC). Por meio desse decreto, o DPHAN passa ser um órgão independente do 
MEC – assim como o Instituto de Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e a Co-
ordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – sob a de-

nominação de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com 
maior autonomia administrativa e financeira. 

Ambos administradores viveram as demandas dos regimes instalados: no caso de 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, o contexto social de ditadura Vargas e a diligên-
cia desse governo em construir uma imagem do Brasil como nação. Alinhado aos 
discursos de construção dos estados modernos, o patrimônio deveria representar 
o princípio de identidade, sendo organizado como instrumento para fins educa-
cionais ideológicos a partir de uma visão de unidade cultural. Sob a gestão de 
Renato Soeiro, o campo patrimonial incorporou novas questões: preservar o pat-
rimônio natural; compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação 
do patrimônio cultural e natural; fomentar o potencial turístico dos bens culturais 
em todos os estados do país a partir de uma política pública integrada; ajustar as 
orientações internacionais à realidade nacional. Estas eram as demandas primor-
diais expostas em seus discursos, artigos, programas e projetos (Soeiro, 1978). 

De 1968 a 1974, Soeiro foi professor do “Curso de Conservação em Arquitetura” 
organizado pelo ICCROM, sob a direção de Harold Plenderleith (1898-1997), junto 
com a Universidade de Roma “La Sapienza”, e coordenado por De Angelis. Além 
disso, ele participou de distintos encontros organizados pela UNESCO, pelo ICO-
MOS e pelo próprio ICCROM nessa área durante sua gestão. Por meio das Missões 
da Unesco, Renato Soeiro apoiou o Programa das Cidades Históricas (PCH), o qual 
estabeleceu ações importantes entre 1973 e 1979 no Brasil, incluindo os cursos 
de formação. De acordo com Sandra Magalhães Correia, no âmbito do PCH, de 
1973 a 1979, foram investidos 17,3 milhões de dólares, realizando-se 143 obras 
em monumentos (85% dos investimentos); 8 cursos de qualificação de mão de 
obra nos três níveis (superior, intermediário e operário); 7 planos urbanísticos; 6 
obras em espaços públicos (urbanos); e 10 ações de tipos diversos (Correa, 2016).

O programa financiou dois cursos intensivos de nível intermediário para a Prepa-
ração de Mestres de Obras em Conservação e Restauração de Monumentos 
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Históricos, realizados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Per-
nambuco (Fundarpe) nos anos de 1975 e 1976, em Recife. 

Em 1974, o PCH financiou, o Curso de Especialização em Conservação e Restauro 
de Bens Imóveis voltado à formação de engenheiros e arquitetos, na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), tendo como co-
ordenadores Nestor Goulart dos Reis Filho, professor da FAU/USP, Luís Saia (1911-
1975), chefe da Delegacia Regional do Iphan em São Paulo, e Ulpiano Bezerra de 
Menezes, também professor da FAU/USP. Dois anos depois, o programa finan-
ciou integralmente, por meio de um convênio com o Centro de Artes, Arquitetura 
e Comunicação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Pernambuco, a segunda edição do curso em Recife. A terceira edição 
ocorreu em Minas Gerais, em 1978, com duração de seis meses, junto à Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, pela primeira vez, um Curso 
de Especialização em Conservação e Restauro de Bens Móveis é ofertado em Belo 
Horizonte. O quinto curso ocorreu em 1981, já sob convênio com o Centro de 
Estudos de Arquitetura da Bahia (CEAB), vinculado à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, quando recebeu o nome de Curso 
de Especialização em Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos 
Históricos (Cecre).

Além do Cecre, o Programa fomentou a criação e estruturação do 
Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, que deu 
origem, em 1980, ao Centro de Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis (Cecor), onde se realizaram várias edições do curso, 
agregando laboratórios de análises especializadas. Segundo Henrique 
Oswaldo de Andrade, a ideia foi apresentada pela professora Beatriz 
Coelho, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), durante uma 
visita realizada por ele e por Héctor Arena (Unesco) a Belo Horizonte. 
Desde o início vinculado à Escola de Belas Artes da UFMG, o Cecor 
passou recentemente por uma reestruturação, sendo transformado em 
graduação de nível superior (Correa, 2016).

Assim, a formação especializada no Brasil voltada ao patrimônio móvel e imóvel 
nasce simultaneamente às discussões e programas de formação gerados ao nível 
internacional. Sob os auspícios da UNESCO, o ICCROM – International Centre for 
the Preservation and Restoration of Cultural Property –, fundado em 1956, se con-
verte em um dos maiores promotores de cursos e de programas internacionais 
de fixação de centros especializado a partir da década de 1960. Nesse período, o 
Instituto conta com quatro cursos especializados: Curso de Conservação em Ar-
quitetura, ofertado entre 1966 e 1998; Conservação de Pinturas Murais, de 1968 
a 1999; Princípios Científicos da Conservação, de 1973 a 1999; e Conservação Pre-
ventiva, de 1975 a 1985.  

Na década de 1970, a percepção da escassez de mão de obra 
especializada em patrimônio cultural em diversos níveis justificou a 
organização dos cursos. Eles foram um importante fórum de debates 
sobre a prática e a teoria da preservação. Congregando professores 
e alunos com vivências e práticas diversas, eram ponto de encontro 
dos especialistas que tiveram nos cursos (aulas expositivas e práticas, 
viagens e bancas de defesa dos trabalhos finais) espaço para debate das 
muitas práticas de preservação daqueles anos. (Nascimento, 2016)

Cecre-UFBA e Cecor-UFMG são herdeiros diretos dos cursos de formação promov-
idos pelo PCH. Até meados da década de 1990, as bolsas oferecidas aos alunos e 
os subsídios para seu funcionamento foram proporcionados por meio de parce-
rias entre o PNUD-UNESCO, o MEC e as universidades federais que mantiveram 
esses cursos. Se o saldo de formação dos cursos ofertados entre 1974 e 1978 
pelo PCH é 128 especialistas (CORREIA, 2016); entre 1981 e 2008, as doze turmas 
ofertadas pelo Cecre-UFBA formou 246 profissionais (CRECRE, 2017). Entre 1979 e 
2006, as dezoito turmas oferecidas pelo Cecor-UFMG formou aproximadamente 
247 alunos ao nível de especialização, além da oferta de cursos de extensão e 
aperfeiçoamento. Segundo Beatriz Coelho, fundadora do Cecor-UFMG, o docu-
mento de trabalho do setor de Planejamento e Desenvolvimento, denominado 
“Preservação do patrimônio histórico e acervo cultural”, lançado em 1976, dis-
ponibilizou 220 milhões de cruzeiros para estudos, projetos e investimentos no 
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setor, possibilitando os recursos necessários à criação e consolidação do curso, 
a partir de verbas disponíveis para a construção de sua infraestrutura física e de 
aparelhamento a partir de compra de equipamentos e materiais. 

O PCH viabilizou a implantação das políticas públicas de preservação a partir do 
trinômio: formação, planejamento urbano e obras. Aloísio Magalhães (1927-1982), 
presidente do IPHAN entre 1979 e 1981 manteve as políticas anteriores no curto 
espaço de tempo de sua gestão. Sua visão, porém, antecede sua atuação na insti-
tuição, pois em 1975, funda o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) com 
o objetivo de estruturar um sistema gestor de descrição e análise da dinâmica cul-
tural brasileira. Como resultado da fusão entre o Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN) e o CNRC, em 1979, foi criado a Fundação Nacional 
Pró-Memória (FNPM). Entre 1981 e 1984, Irapoan Cavalcanti de Lyra foi empossa-
do presidente do SPHAN/Pró-Memória, mantendo as diretrizes anteriores. A partir 
de 1985, já sob a estrutura democrática, as indicações para a presidência da casa 
mantêm os critérios de relevância na área e orientação política, com as indicações 
de Angelo Oswaldo de Araújo, presidente de 1985 a 1987, e Augusto Carlos da 
Silva Telles, de 1988 a 1989. 

Sob o governo de Fernando Collor de Mello, entre 1990 e 1992, é promulgada a 
Lei n. 8.029, de 12/4/1990, que dispõe sobre a extinção da Fundação Nacional 
Pró-Memória (FNPM) e autoriza a criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cul-
tural (IBPC), especificamente nomeado para substituir o SPHAN. Nesse contexto, 
Lélia Gontijo Soares, assume sua presidência em 1990 e Jayme Zettel, entre 1991 
e 1993, exatamente no período conturbado do impeachment (1992) e do governo 
de Itamar Franco (1930-2011).

Em 1994, a Medida Provisória n. 610, de 8/9/1994, o IBPC volta a denominar-se 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Francisco Manuel 
de Mello e Franco assume sua presidência entre 1993 e 1994, seguido por Glau-
co Campello entre 1994 e 1999; Carlos Henrique Heck, entre 1999 e 2002; Maria 
Elisa Costa, entre 2003 e 2004; Antônio Augusto Arantes, entre 2004 e 2005; Luiz 

Fernando de Almeida, entre 2006 e 2012 e Jurema Machado, entre 2012 e 2016, 
no contexto democrático e sob os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2003); Luiz Ignácio Lula de Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2010-2015).

Considerações finais
De que forma e em qual medida a formação especializada em conservação no Bra-
sil avançou? Por meio do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, foi lançado um 
programa de expansão da educação superior denominado Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), como 
uma das ações integradas ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Desse 
projeto, três cursos de graduação de formação em Conservação e Restauração 
de Bens Culturais foram abertos na Universidade Federal de Minas Gerais (2008), 
Universidade Federal de Pelotas (2008) e Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (2010). Focados na intervenção de bens móveis e integrados, além da conser-
vação preventiva e dos estudos científicos aplicados ao patrimônio, esses cursos 
demandam uma interlocução estreita com o campo da conservação-restauração 
arquitetônica. Desde então, aproximadamente 400 profissionais foram lançados 
no mercado. 

De que maneira os institutos do patrimônio vêm qualificando seus profissionais 
nesses cursos? Qual o percentual de ingresso desses alunos nos órgãos proteção, 
após sua graduação? De que forma espaços de memória, como arquivos, casas 
históricas, galerias públicas e museus absorvem esses profissionais?

Em relação à graduação no âmbito das engenharias e da arquitetura, como a for-
mação prepara profissionais para o diagnóstico, gestão de riscos e a intervenção 
de bens imóveis? Do mesmo modo, de que forma os profissionais de órgãos públi-
cos são preparados para avaliar e acompanhar projetos, além de propor medidas 
para evitar os ciclos de re-restaurações tão comuns?
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Há poucos estudos na área, mas, de uma maneira geral, o que se observa é um 
hiato entre a qualificação em conservação e as instituições de proteção na atuali-
dade; há carência de formação especializada ao nível de graduação no que tange 
os bens imóveis e os programas de pós-graduação priorizam os estudos acadêmi-
co-científicos em detrimento de estudos integrados que atuem na intervenção de 
bens culturais.

O IPHAN conta hoje com 743 servidores ocupantes de cargo efetivos, sendo 1/3 do 
quadro atual já com direito a aposentadoria. Abrangendo todo o território nacio-
nal, com 27 Superintendências, 27 Escritórios Técnicos e cinco unidades especiais 
(Centro Lucio Costa, Sítio Roberto Burle Marx, Paço Imperial e Centro Nacional do 
Folclore e Cultura Popular, e Centro Nacional de Arqueologia), o número de servi-
dores efetivos não atende às demandas institucionais. 

Com a previsão de alteração nas normas trabalhistas e previdenciárias ampara-
das pelo atual governo, a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff 
em 2015, estima-se que, até 2021, o quadro funcional será reduzido a 227 ser-
vidores efetivos para atenderem as demandas em todo o País, visto que, neste 
período, 296 servidores estarão aptos a aposentar. Quais as perspectivas de con-
curso? Qual o perfil dos profissionais a ingressarem na instituição? Qual é a corre-
spondência da qualificação oferecida nas graduações em relação às demandas de 
gestores públicos para esses setores? Em 2008, dos 1208 funcionários do IPHAN, 
apenas nove eram restauradores (IPHAN, 2008).

No caso do IBRAM, atualmente com 547 servidores, cabem as mesmas perguntas. 
Se os avanços conceituais e de formação da Museologia no país se refletem na 
estrutura da casa, não há indicadores da qualificação em conservação e restau-
ração na área. Tampouco encontramos laboratórios especializados, a não ser em 
alguns dos museus sobre a tutela do Instituto, responsável pela administração 
direta dessas instituições, ou profissionais qualificados para atuar no campo da 
Conservação Preventiva a partir de conhecimentos especializados na área de con-
trole ambiental.

Qual a competência do quadro institucional do IPHAN e do IBRAM na avaliação de 
projetos de intervenção de bens imóveis e imóveis? Ou para a promoção de Di-
agnósticos de Conservação, Gerenciamento de Risco ou Projetos de Conservação 
Preventiva? De que forma os programas de inventário, catalogação, mapeamento 
ou bases de dados projetados por essas instituições compreendem as diretriz-
es e normativas desenvolvidas internacionalmente na área? De que forma essas 
instituições dialogam na promoção de programas conjuntos, uma vez que bens 
imóveis, imóveis e patrimônio intangível existem em regime estreito de corre-
spondências culturais, espaciais e temporais?

Como exemplo, em Portugal, IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arqui-
tectónico e Arqueológico – e IMC – Instituto dos Museus e da Conservação – ger-
aram bases não comunicáveis e, atualmente, a partir da fusão desses órgãos junto 
à DGPC, por meio do Decreto-Lei n. 115/2012, a partir do contingenciamento de 
gastos públicos, a instituição ainda não conseguiu cumprir sua obrigação de ger-
ar bases de dados acessíveis de todos os bens públicos sob a tutela do Estado. 
No momento, a DGPC é detentora de toda a documentação produzida por seus 
organismos antecessores, tais como, o Instituto Português do Património Cultur-
al, o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, o Instituto 
Português do Património Arquitectónico, o Instituto Português de Arqueologia, o 
Instituto de Gestão do Património Arqueológico e Arquitectónico, o Instituto Por-
tuguês de Museus, o Instituto Português de Conservação e Restauro e o Instituto 
dos Museus e da Conservação, gerados, fundidos e reorganizados em fases dis-
tintas.

No Brasil, o não reconhecimento profissional permite a atuação não-qualificada 
de profissionais na área de conservação-restauração, tanto em bens culturais de 
acervos públicos, quanto de acervos privados; há carência de formação no campo 
da graduação em restauração de bens edificados e de formação continuada em 
áreas não cobertas nos cursos de graduação em conservação-restauração atu-
ais (centrados majoritariamente em papel, pintura e escultura), tais como acervos 
arqueológicos, etnográficos e bens integrados; há demanda de formação inter-
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mediária de operários especializados em estruturas, como o curso Preparação 
de Mestres de Obras em Conservação e Restauração de Monumentos Históricos 
ofertado em 1975 e 1976. No âmbito da pós-graduação, as pesquisas acadêmi-
co-científicas nem sempre problematizam questões como gestão, gerenciamento 
documental, técnicas e materiais aplicados ao patrimônio. 

Há de se construir uma ponte entre o saber universitário e as competências dos 
órgãos de proteção; entre as políticas públicas e a compreensão ampliada do con-
ceito, a partir das demandas e do Estado da Arte da preservação e da Ciência do 
Patrimônio.
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RESUMO
A observação direta, os levantamentos fotográficos e cartográficos, a pesquisa 
documental no arquivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no 
Piauí e a revisão bibliográfica constituíram o método empregado para apresentar as 
principais características da arquitetura vernácula no Piauí, considerando o aporte 
de diversas matrizes culturais. Faz um recorte temporal entre o período colonial até 
as primeiras décadas do século XX, quando a ferrovia e os produtos da era industrial 
trazem alterações substanciais para a maneira de construir da região. Reconhece 
a arquitetura vernácula como forma de produção pré-industrial coletiva, baseada 
na tradição, sem contribuição intelectual ou proposta teórica para discutir o papel 
conservador de resistência desta arquitetura que se consolidou neste território, mas 
também observar o grau de permeabilidade às influências externas, inclusive a da 
arquitetura erudita, entre o século XIX e primeiras décadas do século XX. Como ponto 
de partida, toma-se em consideração o legado colonial. Identifica-se com Paul Oliver 
(1997), que julga esta arquitetura permeável à influência de outras culturas, seja 
ela dos colonizadores ou dos imigrantes, em sua enciclopédia sobre a arquitetura 
vernacular do mundo, na qual trata do caso brasileiro. Referencia-se também 
em Rapoport, para quem as edificações refletem esquemas do contexto social e a 
arquitetura vernacular se distingue por sua capacidade agregadora e sua natureza 
aberta e não especializada, diferenciando-a da arquitetura de estilo. Assim, o olhar se 
volta para essa arquitetura como artefato mestiço proveniente de diversas matrizes 
sócio-culturais, sem esquecer inclusive a mestiçagem de origem e o caráter “popular” 
da contribuição portuguesa.

Palavras-Chave: Arquitetura vernácula; contexto; adaptação; criatividade. 
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Introdução
O conceito de arquitetura vernácula ou vernacular para designar as edificações 
produzidas pelo saber popular, notadamente as habitacionais, ainda não possui 
um consenso entre os pesquisadores.  Não há uma aceitação unânime inclusive 
quanto ao termo “vernácula” para a distinção desta categoria da arquitetura; al-
guns destacando o termo “popular” para melhor precisá-la na língua portuguesa 
(Weimer, 2005) ou o termo mais apropriado para a abrangência do objeto de estu-
do (Sant’Anna, 2013). A exceção é constituída pela tradição como característica es-
sencial na sua definição, resultado do aporte de conhecimento repassado de ger-
ação em geração, enraizado em formas consagradas pelo uso que a humanidade 
encontrou para se abrigar das intempéries e se proteger. Mas a tradição assim 
entendida não é exclusividade desta categoria. A arquitetura habitacional molda 
o ambiente construído das cidades e áreas rurais do planeta e, de forma geral, 
resulta de um predomínio da tradição sobre a inovação, mesmo aquela produzida 
a partir do trabalho do arquiteto, com projeto e construtor. A inovação tem de fato 
expressão através da revolução industrial; a produção em série e o advento do 
concreto armado e novos materiais impulsiona a construção civil e inaugura novos 
modelos de arquitetura habitacional, mas cuja tendência a repetição também se 
consagrou.

A arquitetura vernácula caracterizada pela simplicidade, capacidade de adaptação 
ao meio, criatividade no emprego dos materiais locais, carrega para a maioria da 
população o estigma da pobreza e permaneceu por muito tempo fora do inter-
esse da academia. A atenção atual por esta arquitetura deve-se à procura de al-
ternativas habitacionais sustentáveis e de baixo consumo de energia. Seu valor 
é reconhecido no emprego de materiais naturais, principalmente a terra crua na 
confecção da vedação de taipa das estruturas de pau a pique e do adobe, produz-
idos pela mão de obra comunitária e tradicionalmente presente no Brasil durante 
séculos de colonização. A pedra e a madeira associadas à terra crua são também 
recursos locais usados na sua confecção, dependendo da sua disponibilidade no 
meio onde está inserida nas diversas regiões brasileiras. 

Num esforço para uma definição mais precisa da arquitetura vernácula Teixeira 
(2017), a partir das observações quanto à tradição de Stroeter (1986) e Hassan 
Fathy (1982), quanto à ênfase nos aspectos socioculturais nos conceitos de Amos 
Rapoport (1969), quanto ao entendimento distinto da arquitetura como língua e 
como palavra de Stroeter (1986), quanto às características de tecnologia autóc-
tone de Victor Saúl Pelli (1990), a considera 

[...] uma arquitetura tradicional, resultante do desenvolvimento 
histórico de um determinado povo. Ela prescinde tanto do arquiteto 
como do projeto, na sua concepção contemporânea. Não cabe nas 
classificações estilísticas da arquitetura convencional. Origina-se ou é 
mais frequente em área rural. Respeita e se adapta bem às diversas 
limitações tecnológicas e físico-ambientais. A tecnologia é autóctone, 
primitiva, rudimentar, quando comparada à tecnologia formal. Ela 
permite variações ao nível da língua, mas não da palavra. A arquitetura 
vernacular é fundamentalmente a expressão de um povo, e, portanto, 
um ato cultural (Teixeira, 2017).

Não se prende exclusivamente a esta definição um tanto restritiva para tratar da 
arquitetura vernácula no meio rural do Piauí, eleito como recorte deste trabalho. 
Identifica-se com Paul Oliver (1997), que julga esta arquitetura permeável à in-
fluência de outras culturas, seja ela dos colonizadores ou dos imigrantes, em sua 
enciclopédia sobre a arquitetura vernacular do mundo, na qual trata do caso bra-
sileiro. Referencia-se também em Rapoport, para quem “as edificações são metá-
foras de situações sociais, contextos e esquemas” (Rapoport, 1984, p.33), e pontua 
como importante na arquitetura vernacular “[...] sua capacidade de agregar, sua 
natureza não especializada e aberta, tão diferente da típica forma cerrada da ar-
quitetura do desenho de estilo” (RAPOPORT, 1976, p.16). Assim, o olhar se volta 
para essa arquitetura como artefato mestiço proveniente de diversas matrizes 
sócio-culturais, sem esquecer inclusive a mestiçagem de origem e o caráter “pop-
ular” da contribuição portuguesa.

Costa (1937), junto a outros autores como Gilberto Freyre, Mário de Andrade e 
Luiz Saia, inicia a produção bibliográfica sobre o tema associado ao patrimônio 
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cultural nos artigos da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Expres-
sa o interesse pela arquitetura denominada “popular” portuguesa para discorrer 
sobre aquela produzida no Brasil por sociedades tradicionais, cujo modo de pro-
dução ainda apresenta formas do período pré-industrial.

Ora, a arquitetura popular apresenta em Portugal, a nosso ver, interesse 
maior que a ‘erudita’ – servindo-nos da expressão usada, na falta de 
outra, por Mário de Andrade, para distinguir da arte do povo a sabida’. 
É nas suas aldeias, no aspecto viril das suas construções rurais a um 
tempo rudes e acolhedoras, que as qualidades da raça se mostram 
melhor. Sem o ar afetado e por vezes pedante de quanto se apura, aí, a 
vontade, ela se desenvolve naturalmente, adivinhando-se na justeza das 
proporções e na ausência de make up, uma saúde plástica perfeita, se é 
que podemos dizer assim (Costa, 1937, p.31).

A observação direta, os levantamentos fotográficos e cartográficos, a pesquisa 
documental no arquivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
no Piauí e a revisão bibliográfica constituíram o método empregado para apresen-
tar as principais características da arquitetura habitacional do Piauí, considerando 
o aporte de diversas matrizes culturais. Faz um recorte temporal entre o período 
colonial até as primeiras décadas do século XX, quando a ferrovia e os produtos da 
era industrial trazem alterações substanciais para a maneira de habitar da região. 
Reconhece a arquitetura vernácula como forma de produção pré-industrial cole-
tiva, baseada na tradição, sem contribuição intelectual ou proposta teórica para 
discutir o papel conservador de resistência desta arquitetura que se consolidou 
neste território, mas também observar o grau de permeabilidade às influências 
externas, inclusive a da arquitetura erudita, entre o século XIX e primeiras décadas 
do século XX. Como ponto de partida, toma-se em consideração o legado colonial. 

Procura-se o entendimento de como se constituíram a arquitetura habitacional 
do Piauí no meio rural, amalgamadas pela mão do índio, do escravo africano e 
do colono português, pelos interesses da Coroa Portuguesa, pela economia, pelo 
meio ambiente natural, pelo arrastar lento do tempo e pelo isolamento do sertão. 

Para, em seguida, se delinear seu encontro com outras tendências e gostos ar-
quitetônicos, marcados pelo Revivalismo dos estilos históricos na arquitetura. 

Características do território 
Devido e adaptabilidade da arquitetura vernácula ao seu meio físico e social, é 
essencial apresentar características ambientais, principalmente quanto ao clima e 
aos recursos naturais, determinantes na vida econômica e social dos habitantes.

O Piauí, com 251.529,186 km² de área, localiza-se na região nordeste do Brasil, 
situado no vale do rio Parnaíba entre o estado do Maranhão a leste, Ceará e Per-
nambuco a oeste, Bahia e Tocantins a sul e sudoeste, oceano Atlântico ao norte. 
Limita-lhe o território fronteiras naturais formadas pelo próprio rio a leste, sepa-
rando-o do Maranhão em toda a sua extensão, o mar ao norte e serras e chapadas 
a leste e sul. 
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Fig. 01- Mapas do Piau e das suas fronteiras naturais, manipulados pela autora, destacando a 

capital e dois núcleos urbanos do século XvIII. O primeiro disponível em:

<https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+piau%C3%AD+com+munic%C3%ADpios&client=f

irefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=E7u2hliRb>

O segundo disponível em: 

<http://geografiasuperior.blogspot.com.br> Acesso em /2016/11/>Acessos em: Abr 2018

Os terrenos são baixos e arenosos na região litorânea, apresentam depressão na 
área sudoeste e planalto no restante do território. A maior parte do território é de 
clima semi-árido, com seis meses secos, segundo mapa de Clima do Brasil do IBGE 
(2002), e tropical no restante.  Quente, com temperatura média acima de 18º C em 
todos os meses do ano. Ocorrem quatro classes de vegetação: Caatinga, Cerrado, 
Floresta e Mata dos Cocais. Nesta última, que ocorre entre a Amazônia e a Caatin-
ga do Sul e Sudeste do estado, há predomínio das palmeiras (carnaúba, babaçu, 
tucum e buriti) por longas extensões de terra, recursos vegetais exaustivamente 

explorados pela economia e associados a hábitos de vida dos piauienses. A caat-
inga é composta principalmente por cactos, arbustos e árvores de pequeno porte. 
O Cerrado ocorre nas porções Norte e Leste e apresenta arbustos e árvores retor-
cidas.  Na Floresta nas proximidades do rio Parnaíba e de alguns de seus afluentes 
já aparecem palmeiras, cujos troncos e folhagem seca são muito empregadas na 
arquitetura.  

Na hidrografia, a bacia do rio Parnaíba aparece como a segunda mais importante 
do Nordeste em relação a do Rio São Francisco. Muitos cursos de água são in-
termitentes e há rios que só adquirem volume próximo ao deságüe no mar em 
decorrência da variabilidade na distribuição das chuvas, da salubridade dos solos 
e da própria formação do cristalino e do relevo. 

O território do atual estado do Piauí situava-se entre as colônias do Maranhão e 
do Brasil, ora pertencendo a uma, ora a outra. Em 1717 foi criada a Capitania de 
São José do Piauhy. O rio Parnaíba faz a divisão entre dois modelos diferentes de 
ocupação colonial no sentido leste-oeste: do lado leste, a marcha da pecuária pelo 
território do nordeste deu origem a propriedades rurais e aos primeiros núcleos 
urbanos; do oeste, para além da bacia do Parnaíba, no sentido da Amazônia, a 
economia se baseou no extrativismo natural e a ocupação do território se fez pelo 
isolamento das tribos indígenas, foco dos projetos missioneiros dos jesuítas no 
século XVII.  A intrusão colonial encontrou no território piauiense predominante-
mente Tremembés, Tapuias, Tabajaras, Paracatis e Cariris, provocando o enfren-
tamento de mundos diferentes e a tendência à supressão de um deles, marcando 
a história piauiense dos primeiros tempos da colônia por conflitos e dificuldades 
geográficas (PEREIRA, 2010). 

A bacia do rio Parnaíba teria propiciado recursos naturais suficientes para a so-
brevivência de sua população rarefeita e livrá-la da penúria verificada em outras 
áreas de criação extensiva já no final do regime monárquico e nas primeiras dé-
cadas da República: 
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Ao longo do século XIX, quando a pecuária do Sul e do Centro-Oeste 
ganhava expressão e a criação semi-intensiva se firmava nas áreas 
nas quais a cafeicultura perdia produtividade, o gado do sertão 
nordestino era paulatinamente substituído no abastecimento dos 
centros urbanos. Entretanto, as fazendas do Vale do Parnaíba, 
mesmo em crise irreversível, ainda persistiam com papel estratégico 
na economia brasileira. Durante as primeiras décadas do regime 
republicano, exportando látex de maniçoba, cera de carnaúba e 
amêndoas de babaçu, gerava divisas que contribuíam para financiar o 
desenvolvimento industrial concentrado no Sudeste. No Brasil urbano 
e industrializado, a antiga pujança desta terra de vaqueiros sumiria da 
memória nacional. (Domingos Neto, 2010, p.20). 

Arquitetura rural  
meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, maninha, lá no 
Piauí. (DOMINGOS NETO, 2010, p.20)

Esta modinha, segundo o autor, difundida pela voz dos imigrantes sertanejos, 
talvez a primeira a ser cantada de norte a sul do Brasil, colocou o boi do Piauí no 
imaginário nacional antes mesmo da Cidade Maravilhosa. 

No período colonial o mundo rural foi o esteio da economia e da vida social in-
termitente das poucas vilas do sertão, situação que se prolonga até a metade do 
século XX no Piauí, essencialmente agrário e pastoril. Além da arquitetura das ci-
dades, na habitação rural dos currais de criação de gado e mais tarde nas fazendas 
de agricultura de subsistência que supria as cidades se encontram as represen-
tações de maior engenhosidade na adaptação ao meio e de expressão popular da 
arquitetura do Piauí.

Quando chegaram do litoral os prepostos da Casa da Torre, de Garcia D’Àvila, ao 
sul do Piauí, Maranhão e Ceará, fundaram em distantes currais, núcleos de povo-
ações sertanejas de vida muito rústica cujas construções se basearam principal-
mente na experiência pré-colonial dos habitantes locais, das estruturas autôno-

mas e coberturas de trançados de palha. A técnica indígena, devido à facilidade de 
acesso ao material, à simplicidade e agilidade de execução, sem desconsiderar a 
sua boa adaptação às condições climáticas da região, embora hierarquicamente 
colocada em posição inferior como condicionante, foi perpetuada na arquitetura 
brasileira, aliada às soluções européias, pelos mocambos de palha. 

Os mocambos, que se aproximam da definição de arquitetura primitiva de 
Rapoport, ainda hoje são muito construídos pelas populações mais pobres dos 
territórios nordestinos, tanto na zona rural quanto nas áreas periféricas das 
pequenas e grandes cidades.                                                       

No Piauí, variações destas habitações, principalmente a arquitetura fabricada 
em taipa de mão, sem reboco, deixando à mostra sua estrutura que expõe o en-
trelaçamento de madeira roliça, ainda é muito construída pela população do inte-
rior. Emprega-se na cobertura tanto a palha da carnaúba quanto do babaçu, esta 
última nos municípios próximos ao rio, na região do médio Parnaíba, onde pre-
dominam os babaçuais, na divisa com o Maranhão. Nas coberturas de palha, cos-
tuma-se fazer o prolongamento da cumeeira e águas principais sobre a tacaniça, 
numa solução criativa de proteção da chuva. Também é comum a cobertura de 
telha cerâmica, cujas águas de alturas bem menores, quando comparadas às am-
plas águas das coberturas de palha, alteram as relações de proporção entre panos 
de paredes e de coberturas na captação visual do conjunto edificado. As casas são 
ladeadas por frondosas árvores frutíferas, cujas sombras hospitaleiras fazem às 
vezes de alpendres e varandas, lugares do convívio social, por vezes dotados de 
bancos de madeira fixados no chão batido, próximos aos troncos.   

A criativa vedação formada por esteios de carnaúba e fechada com barro e pedra, 
uma variação da taipa estruturada em tronco de carnaúba e fechada com barro, 
que é comum na arquitetura tradicional do Piauí, do raro exemplar de habitação 
encontrado em na zona rural de José de Freitas, mostrado na Figura 02, exemplifi-
ca a criatividade e o engenho da população na apropriação dos recursos naturais. 
Esta capacidade de adaptação e de engenhosidade pode ser constatada ainda 
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nos eventuais exemplares destas habitações totalmente confeccionadas na pal-
ha, resultando numa perfeita camuflagem na paisagem de babaçuais, em perfeita 
harmonia com o meio natural (Fig.02)

Fig.02 - Casas de habitação popular no Piauí: exemplares em taipa, cobertas de palha de babaçu 

e de telha cerâmica em municípios situados na imediação sul de Teresina, com prolongamento 

das águas principais da cobertura de palha sobre a tacaniça no primeiro exemplar- Fonte: autora, 

2009; em criativas paredes estruturadas em esteios de carnaúba e fechamento de pedra e barro 

no interior do município de José de Freitas, situado a norte de Teresina- Fonte: autora; 1986; ou 

totalmente em palha inserida nos babaçual, do médio Parnaíba- Autor: Silva Filho, 1986; Fonte: 

Silva Filho(2007, V. I, p. 46)

Somente no século XVIII e XIX, inicia-se no sertão a empregar a técnica européia, 
seguindo o exemplo do litoral. As primeiras manifestações documentadas da 
técnica européia no Piauí foram introduzidas pelos padres jesuítas. Segundo 

Carvalho Jr (2005, p. 5) os jesuítas instalaram três residências no Piauí para viver 
“singular experiência administrativa no campo da pecuária”, quando passaram 
a cuidar do legado deixado ao Colégio da Bahia pelo desbravador Domingos 
Afonso, irmão leigo da Companhia, após sua morte em 1711: Brejo de Santo 
Inácio, Brejo de São João e Nazaré. Destaca a pequenas igrejas acopladas às 
residências, para cuja construção incumbiu-se o carpinteiro e mestre de obras, 
Irmão Antônio Duarte, fundamentado em Serafim Leite. Destas residências, 
infelizmente desaparecidas, resta-nos somente a testemunhar o sistema 
construtivo, de origem européia, as ruínas de pedra, à espera de pesquisas 
arqueológicas, que confrontadas com as fontes documentais permitam validar 
as hipóteses levantadas pelo pioneiro estudo de Dagoberto e acrescentar novas 
descobertas a estes ainda pouco conhecidos aspectos da história da colonização 
do território piauiense. 

Temos ainda de pé em território do Piauí dois exemplares de casas de fazendas 
que datam da segunda metade do século XVIII: Serra Negra, localizada entre os 
municípios de Aroazes e Santa Cruz e Boqueirão, localizada no município de Picos. 
Ambas possuem plantas retangulares e são construções de pedra e barro, mas 
diferem entre si pelo posicionamento da varanda.  

A fazenda Serra Negra foi importante criatório de gado e ainda guarda currais e 
cochos de pedra ao redor da casa. Não possui varanda frontal; a parte protegida 
por cobertura encostada à edificação principal, que mais se assemelha a uma va-
randa, não dá acesso à residência, não participa completamente de sua função ou 
estrutura, como observa Luís Saia em relação à latada nordestina própria da cul-
tura pastoril em seu artigo “O Alpendre nas capelas brasileiras” (1997, p. 237-237). 
A capela é acessada pelo exterior através de uma porta independente da entrada 
principal da casa, também acessada diretamente do exterior, sem relação com 
este espaço coberto por um telhado de inclinação diferente ao das abas do tel-
hado do corpo principal, formando um apêndice à edificação. A capela apresenta 
retábulo e imagem de Sant’Ana em madeira, e se intercomunica com o interior da 
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casa pelas duas laterais. De um lado estaria o local da família de proprietários e de 
outro o dos escravos assistirem à missa.   

A tipologia da fazenda Serra Negra não se expandiu, mas este não é o caso da Bo-
queirão. Sua varanda fronteira fechada em uma das extremidades por cômodos 
que apresentam pequenos vãos das janelas fechados por balaústres de madeira 
fincados no parapeito e na verga, tem ressonância no território e pode ter sido a 
origem da residência avarandada do Piauí, numa variação da casa bandeirista. A 
varanda pode ter chegado na bacia do Parnaíba por influência direta da arquite-
tura residencial da Bahia, com os prepostos da Casa da Torre e dos engenhos per-
nambucanos, cuja presença é testemunhada pelos quadros de Frans Post desde 
o século XVII. Os amplos avarandados, de telhado deitado, principalmente os dos 
fundos das residências associados ao partido arquitetônico em L, se tornou muito 
usual em todo o século XIX e em grande parte do século XX.

Com a parte frontal semelhante à Boqueirão, destacam-se a fazenda Chapada, em 
Piracuruca e a fazenda Olho d’água dos Pires (1847) em Esperantina, de plantas 
retangulares. As fazendas São Domingos em Teresina e Olho d’Água dos Azeve-
dos, em Miguel Alves possuem plantas em L. A fazenda do Canela, em Oeiras,  que 
possui peculiar planta em T é situada em área urbana. É comum nestas fazendas o 
largo emprego dos troncos de carnaúba como caibros do telhado, o que empresta 
uma uniforme cadência aos tetos das varandas e um belo efeito plástico. Na Olho 
d’água dos Pires se destacam as gravações em telhas da varanda frontal, que apre-
sentam  a  escrita  do nome e data (Sergio Olympio de Carvalho, 1847) e  curiosos 
desenhos de animais (cavalos, bode, veado campeiro,  tatus etc).

Todavia, alguns exemplares de fazendas encontradas no Piauí do século XIX e XX 
guardam muita semelhança com a tipologia da residência rural que tem na par-
te fronteira a varanda entalada entre dois cômodos, a capela e quarto de hós-
pedes, como as fazendas Espírito Santo em Oeiras e a São Joaquim, no município 
de Teresina. O setor social numa configuração típica das fazendas do século XVIII 
e XIX, presente em Minas e São Paulo, resguarda a intimidade, pondo limite aos 

forasteiros. A parte reservada à família, acessada por um corredor central que 
articula alcovas, quartos e varanda posterior, lugar de refeições e de afazeres 
domésticos. Esta se liga pela extremidade a um anexo (planta em L) ou mais rara-
mente nas duas extremidades a dois anexos (planta em U), onde fica o setor de 
serviços, formado pela cozinha, depósitos e local de trânsito dos trabalhadores. 

As formas e técnicas construtivas, ao se inspirar no iluminismo português, o adap-
tam aos condicionantes e recursos do meio, explorando-os com engenho e arte. 
O modo estratificado das relações sociais vivenciados à época é expresso na sepa-
ração e afastamento das moradias dos agregados e na sua gradativa incorporação 
ao programa da casa principal. O modelo que se consolidou é o da morada inteira 
na forma de L, com a varanda fronteira e de fundos ligadas por corredor central, 
fórmula recorrente da casa de habitação rural do Piauí. 
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Fig. 03 - Fazendas do Piauí do século XVIII ao início do XX, de cima para baixo e da esquerda para 

a direita: Fazenda Serra Negra, em Aroazes, Século XVIII, Fonte: autora, 1987; Planta fazenda 

Boqueirão, em Picos, Século XVIII, Levantamento: autora (IPHAN-PI), 2000, Fonte: Silva Filho (2010); 

Fazenda Olho d’Água dos Pires, em Esperantina, Século XIX, Fonte: autora, 2000; Fachada posterior 

Olho d’Água dos Pires com esteios de madeira roliça e vedação de adobe, Fonte: autora, 2000; 

Telhas gravadas em Olho d’Água dos Pires, Fonte: autora, 2000; Fazenda São Domingos, Teresina, 

Século XIX, Fonte: autora, 1987; Fazenda São Joaquim, em Teresina, Sec. XX, com varanda entalada 

entre a capela e o quarto de hóspede, Fonte: autora, 2017.

Considerações finais
Assim, como bem descreveu Barreto (1975, p.197), a arquitetura do Piauí “é de 
pura expressão popular”, cujas plantas têm origem nas “moradas inteiras” mara-
nhenses, em forma de L ou algumas vezes em U, adaptadas às exigências e recur-
sos locais, num processo de releitura, adaptação e encontro de influências que lhe 
empresta algumas características singulares. No sistema construtivo se destacam 
o emprego da pedra (na alvenaria de pedra e barro), o barro (na taipa de vedação 
e alvenaria de adobe), a palha do babaçu (no recobrimento da cobertura e como 
paredes de vedação) e particularmente a carnaúba em tronco e palha (usado na 
estrutura da taipa de mão como vedação, nos esteios, na cobertura como caibros 
e no recobrimento da cobertura).

Às estruturas autônomas, vedadas pela taipa, conhecidas dos habitantes locais 
antes da chegada do colonizador, são acrescentados a amarração feita em couro 
de boi, o reboco de barro e a pintura à cal, enquanto as coberturas revestidas de 
palha são substituídas pela telha de barro cozido, formas de construir introduzi-
das pela cultura européia. Isto resultou uma arquitetura, que mantém nas amplas 
formas das águas do telhado, estruturada pelos troncos de carnaúba, a herança 
autóctone, responsável por uma aparência agradável de harmonia com o meio, 
além de distingui-la. Tal característica destaca-se nas casas de fazenda do século 
XIX, onde os telhados deitados dos fundos das residências são reproduzidos nas 
varandas fronteiras. 

Da abordagem desenvolvida destaca-se a resistência da arquitetura vernácula do 
Piauí frente ao Revivalismo Histórico do século XIX. Principalmente na zona rural, 
a continuidade ou tradição considerada como o uso de elementos e estruturas ar-
quitetônicas existentes, incorporando pequenas transformações para adaptá-los 
a novos usos e modos de vida. 
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No início do século XX, um bom exemplo de encontro de tendências, que marca 
a assimilação das novas formas de construir sobrepostas ou incorporadas a ar-
quitetura vernácula trazidas pela ferrovia, está na residência do sítio suburbano 
de Floriópolis, de autoria do engenheiro Ricardo Bacelar, responsável pela con-
strução da Estrada de ferro Central do Piauí. A pequena estação de Floriópolis é 
exemplar dos mais representativos do Art Decó em território piauiense. Ao seu 
lado, a cerca de 100 metros de distância a residência do engenheiro destaca-se 
numa curiosa construção tradicional que assimila novidades. As águas amplas e 
deitadas da cobertura são interrompidas por frontão de forma geométrica e out-
ros detalhes decorativos de risco semelhante, próprios do Art Decó, se evidenciam 
na varanda, nas escadas, nas vergas das janelas, nas colunas e nos beirais. No seu 
interior um afresco retratando o início da construção da ferrovia confere também 
a esta edificação, ao lado das demais, um excepcional valor documental para a 
história do Piauí e de sua arquitetura. 

Fig. 04- De cima para baixo e da esquerda para direita: Detalhe da varanda da fazenda São 

Domingos com os troncos de carnaúba funcionando como caibros, Fonte: autora, 1987; Estação 

de Floriópolis, Parnaíba, em ruínas, Fonte: autora, 2005; Casa do sítio suburbano de Floriópolis, 

Parnaíba, Fonte: autora, 2005; Detalhe Decó da escada da Casa de Floriópolis, Parnaíba, Fonte: 

autora, 2005
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RESUMO
Este artigo propõe refletir sobre o gerenciamento de acervos em instituições 
museológicas. Compreendendo a preservação como uma ação global, o trabalho 
explora o papel fundamental da gestão de acervos e de todos os procedimentos que 
a envolvem. Será apresentada a Superintendência de Museus (SMU) da Secretaria 
de Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC/RJ). Será apresentado o Sistema de 
Gerenciamento de Acervo Museológicos (SISGAM) da Superintendência de Museus 
(SMU) como ferramenta de gestão de acervos. Serão observadas as normas mínimas 
estipuladas pelo Padrão de Gestão de Coleções de museus SPECTRUM, modelo 
internacional. 

Palavras-chave: Acervo, Coleção, Gestão, Gestão de acervos, Museu.
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1 TEMA
A sistematização do ato de documentar procura diminuir a manipulação dos ob-
jetos, assim como fornecer informações precisas sobre seus históricos e proced-
imentos a serem seguidos. O conjunto de atividades que une todas as ações re-
alizadas nos objetos museológicos, que tangenciem os objetos de alguma forma 
(pesquisas, exposições, cessões de imagem, segurança, movimentações), ao mes-
mo tempo que busca a recuperação das informações sobre as peças para o públi-
co e especialistas é denominado gerenciamento de acervos (MASON, 2004, p. 33).

Já a prática de conservação de objetos museológicos não consiste somente em 
ações diretas em suas superfícies ou aspectos materiais. A conservação é defini-
da como uma das ações no âmbito da preservação, podendo abranger operações 
indiretas, como conservação preventiva e catalogação, e operações diretas, tais 
como conservação curativas e/ou restaurações nas peças, conforme define o 
ICOM: “[...] todas as operações de aquisição, entrada em inventário, catalogação, 
acondicionamento, conservação e, se necessário, restauração.” (DESVALLÉES; 
MAIRESSE, 2014, p. 79).

O museu está inserido no fluxo de transformação de objetos em significados 
maiores, em coleções/acervos. Apesar de sinônimos no português, o termo ‘acer-
vo’ não existe nas línguas anglo-saxônicas, e devido a isso a definição vem sempre 
a partir do termo ‘coleção’, equivalendo-se em significado em muitos momentos.

Coleção, e acervo, são definidos como

[...] um conjunto de objetos materiais ou imateriais (obras, artefatos, 
mentefatos, espécimes, documentos arquivísticos, testemunhos, etc) que 
um indivíduo, ou um estabelecimento, se responsabilizou por reunir, 
classificar, selecionar e conservar em um contexto seguro e que, com 
frequência, é comunicada a um público mais ou menos vasto, seja esta 
uma coleção pública ou privada.

Para se constituir uma verdadeira coleção, é necessário que esses 
agrupamentos de objetos formem um conjunto (relativamente) coerente 
e significativo. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2014, p. 32)

Esta definição é a que mais se aproxima do valor intrínseco de coleções como 
acervos museológicos, pois inclui desde os valores de coleta até a difusão e estudo 
dos objetos. Já a definição de Pomian indica

[...] todo conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos 
temporariamente ou definitivamente fora do circuito de atividades 
econômicas, submetido a uma proteção especial em um lugar fechado, 
mantido com este proposito, e exposto ao olhar. (POMIAN, 1984, p. 53)

Observa-se que coleção e acervos são constituídos de vários objetos que formam 
em si e entre si grupos de significado, ou seja, um acervo de museu pode ser for-
mado por várias coleções (MINC, 2010). Os acervos são constituídos ao mesmo 
tempo de elementos intrínsecos, eles próprios e seus objetos constituintes – e 
extrínsecos, os contextos e interpretações nos quais foram inseridos ou a partir de 
onde são retirados. É esta relação entre as coleções e seus significados construído 
dentro dos museus, que conferem aos acervos e aos objetos valor simbólico (DES-
VALLÉES; MAIRESSE, 2014, p. 34).

O objeto dentro de um museu é compreendido como “Item que integra o acervo 
de uma instituição de forma permanente (neste caso, será registrado no cadastro 
de incorporações) ou temporária (por exemplo, um depósito ou empréstimo).” 
(CIDOC, 2014a, p. 43). São objetos que, por algum critério ou escolha, representam 
significado além de suas características físicas ou intrínsecas, fazem parte de uma 
dinâmica externa a si próprios (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2014, p. 68):

[...] o objeto não é uma realidade em si mesmo, mas um produto, 
um resultado ou um correlato. [...] Os objetos no museu são 
desfuncionalizados e ‘descontextualizados’, o que significa que eles 
não servem mais ao que eram destinados antes, mas que entraram 
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na ordem do simbólico que lhes confere uma nova significação. 
(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2014, p. 70)

Esta investigação busca refletir sobre a prática e aplicação de ferramentas tec-
nológicas de gerenciamento de acervos dentro de instituições museológicas no 
estado do Rio de Janeiro, bem como a aplicação de procedimentos já consagra-
dos internacionalmente, especialmente a partir das recomendações e orientações 
do padrão SPECTRUM, que se tornou a principal referência na aplicação de uma 
gestão eficiente dos acervos museológicos. 

A necessidade transversal de uma ferramenta adequada vem sendo observada 
ao se mapear o campo museológico brasileiro, sendo identificada como um ponto 
frágil do cenário museal onde existem “[...] falta de eficácia nos procedimentos 
técnicos de documentação e gestão de acervos; [...] coleções deficientemente in-
ventariadas, conservadas, estudadas e divulgadas; [...]” (CHAGAS; NASCIMENTO 
JUNIOR, 2010, p. 52).

Para a construção de ferramentas eficazes é imprescindível o diálogo com outros 
campos além da Museologia, principalmente com a Ciência da Informação e Ciên-
cia da Computação, buscando sempre as tecnologias mais adequadas a serem 
aplicadas. 

É necessária a formulação de procedimentos, bem como o estabelecimento e a 
implementação de políticas de gestão de acervos para que a recuperação dos da-
dos seja eficaz e útil (MANSON, 2004, p. 32). Compreendo por gestão museológica 
todos os procedimentos e estrutura voltada para administração de um museu, 
tendo em vista seu acervo, comunicação com o público e pesquisa, conforme DES-
VALLÉES; MAIRESSE (2014). Os conceitos de gestão museológica e gestão de acer-
vos serão definidos na próxima sessão.

Toda linha de gestão está inserida numa política abrangente de preservação, sen-
do a preservação uma “ação global” (GUIMARÃES, 2012, p. 79), que viabiliza siste-
mas, medidas e padrões para conservação – atividades em conjunto ou individuais 

– dos objetos e acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos. Deste modo, 
o desenvolvimento de manuais e instrumentos para o gerenciamento de acer-
vos entra como elemento chave nos planos de estruturação de um museu, sendo 
previsto no Plano Museológico, conforme estabelecido pelo Instituto Brasileiro de 
Museus – IBRAM a partir de 2009.

A interação com a ciência da informação e a informática é essencial para a con-
strução de ferramentas modernas e completas, voltadas para melhor atender as 
necessidades dos usuários (técnicos ou leigos) e eficientemente interligar as infor-
mações com o acervo e com outros grupos de informações – bases e informações 
nacionais e internacionais – de forma qualitativa e quantitativa (SMIT, 2008).

A documentação museológica se caracteriza por ser 

[...] uma ferramenta indispensável não só para a localização de itens da 
coleção e o controle dos deslocamentos internos e externos dos objetos, 
para o desenvolvimento de exposições ou outras atividades do museu, 
para recuperação das informações intrínsecas e extrínsecas ‘contidas’ 
ou relacionadas aos objetos – individualmente ou em conjunto [...]. 
(LOUREIRO, 2008, p. 103)

Internacionalmente, a construção de sistemas de gerenciamento de acervos já 
obedece a padrões de elaboração, visando à compatibilidade de troca de infor-
mações entre instituições, conforme dispõe o ICOM na Declaração de Princípios 
de Documentação em Museus, de 2012 (CIDOC, 2014a). 

O trabalho de padronização do gerenciamento museológico e da documentação 
de seus acervos traz benefícios às instituições a partir do momento que também 
gera formas de reconhecimento da qualidade de seus serviços para com a socie-
dade, pois

Os objetos não apenas representam o nosso passado no presente, 
eles nos conferem a responsabilidade de conservá-los para o futuro. 
Precisamos garantir o acesso a eles para todos. Precisamos informar, 
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disponibilizar. A tarefa de documentar essa herança precisa ser 
completada. (MASON, 2004, p.32)

Tendo em vista a ferramenta de gerenciamento de acervos do estado do Rio de Ja-
neiro – Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos (SISGAM) – este artigo 
analisa a aplicação de um instrumento de gerenciamento de informações de acer-
vo, desde sua criação e implementação, até a utilização pelos técnicos e profis-
sionais de museus, observando a padronização de informações em nível nacional 
e internacional, de acordo com as diretrizes do padrão SPECTRUM.

A área de atuação dos museus brasileiros passa por um momento de consolidação 
e aprofundamento, sendo necessário analisar conceitos, métodos e padrões de 
gestão de acervos museológicos de forma a contribuir para uma gestão eficiente 
que possibilite a preservação, a divulgação e a difusão desses acervos.

2. GESTÃO MUSEOLÓGICA E GESTÃO DE ACERVOS
A gestão museológica consiste na administração das instituições, e inclui todo o 

[...] conjunto de atividades que não estão diretamente ligadas às 
especificidades do museu (preservação, pesquisa e comunicação). 
Nesse sentido a gestão museológica compreende essencialmente as 
tarefas ligadas aos aspectos financeiros [...], mas também aos processos 
estratégicos e de planejamentos gerais das atividades do museu. 
(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2014, p. 47)

A necessidade de uma linha de gestão delimitada nos museus vem para suprir 
demandas de caráter burocrático de modo a concomitantemente facilitar as de-
cisões necessária para que as instituições cumpram suas missões, executem suas  
metas e  alcancem seus objetivos (LORD; LORD, 1998, p. 15).

Um método prático já aplicado nos museus internacionalmente é a elaboração de 
um plano diretor ou plano museológico[1], onde são estipulados áreas chaves e ob-
jetivos fundamentais para o funcionamento e desenvolvimento do museu (LORD; 
LORD, 1998, p. 16). Um plano museológico é dividido em uma série de sessões 
que se complementa e se estruturam para alinhar o desenvolvimento do museu. 
Apesar de divergirem em denominações, as partes bases e fundamentais de um 
plano museológico são sempre convergentes: missão do museu, diagnóstico, me-
tas (ou objetivos estratégicos), objetivos e avaliação ou indicadores de desenvolvi-
mento (MASON, 2004, p. 50).

O plano museológico é obrigatório de forma legislativa no Brasil, o que não ocorre 
mundialmente, pelo Estatuto de Museus de 2009, que determina sua implemen-
tação e definição na Seção III:

Art. 44. É dever dos museus elaborar e implementar o plano 
museológico.

Art. 45. O plano museológico é compreendido como ferramenta 
básica de planejamento estratégico, de sentido global e integrador, 
indispensável para a identificação da vocação da instituição 
museológica para a definição, o ordenamento e a priorização dos 
objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento, 
bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo 
instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e 
para a atuação dos museus na sociedade. (BRASIL 2013, p. 35)

Enquanto a missão do museu é a declaração que apresenta a razão de ser, os mo-
tivos de existência do museu, as demais etapas do plano museológico se voltam 

[1]  Existem diferentes denominações para o plano museológico, são planos equivalentes 

ou com o mesmo objetivo do plano museológico. Algumas denominações são: plano de 

desenvolvimento (MASON, 2004), plano gestor, entre outros. Irei me ater à denominação de plano 

museológico, utilizado no Brasil (BRASIL, 2013b, p. 28), e plano de desenvolvimento, conforme 

Timothy Mason.
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para a administração da instituição e traçam a metodologia para que a missão do 
museu seja alcançada (LORD; LORD, 1998, p. 16). 

O crescimento da necessidade da delimitação formal de estratégias de gestões 
museológicas vem com a dinamização do trabalho e alcance das instituições na 
sociedade, onde ao mesmo tempo os museus são mais procurados e também 
são exigidos níveis cada vez maiores de qualidade nos serviços oferecidos (GUER-
REIRO, 2007). 

A partir deste ponto, observavam-se alguns fatores de desequilíbrio nas adminis-
trações museológicas: 

[...] a gestão dos museus tornou-se mais complexa e exige status 
acadêmico, além das habilidades associadas mais às empresas e ao 
comércio. […] a menos que aprendamos as habilidades de gestão elas 
serão infligidas a nós por outros menos capazes de reconhecer que 
existem fatores intervenientes que devem sempre ser considerados sobre 
as nossas instituições e suas coleções e estes, em muitos casos, podem 
ser incompatíveis. (FOPP, 1997, p. 5, grifos do autor, tradução nossa)

Nota-se a necessidade para que os profissionais de museu aprendam os difer-
entes aspectos da administração e gerenciamento de uma instituição, para que 
seja possível dominar os mecanismos administrativos, não permitindo com que 
os objetivos e a missão dos museus sejam distorcidos.

[...] os mecanismos da indústria cultural ligada à atividade dos museus 
com outros propósitos puramente comerciais que especula a fruição 
cultural pela via da comunicação puramente lúdica e lucrativa em 
detrimento da educativa. (GUERREIRO, 2007).

A gestão museológica precisa encarar cargas de valor sobre seus objetos e pro-
dutos que são reconhecidas de forma diferentes pela sociedade. Conforme de-
stacado anteriormente, seus acervos entram em uma dinâmica de sacralização, ao 

serem retirados de seus contextos originais e interpretados a partir de seu valor 
simbólico.

A especificidade da gestão museológica, estando articulada com as 
lógicas contraditórias ou híbridas do mercado, por um lado, e dos 
poderes públicos, por outro articula-se igualmente com a lógica da 
dádiva (Mauss, 1923), uma vez que ela perpassa a circulação de objetos, 
de dinheiro ou de doações, [...].(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2014, p. 48)

Deste modo, foi evidenciado o cenário onde “[...] os gerentes sêniores em museus 
têm treinamento mínimo e /ou experiência em sua função de gerenciamento. 
Embora possam ser altamente especialistas experientes em assuntos específicos, 
eles serão gerentes extremamente imaturos.” (FOPP, 1988, p. 87, tradução nos-
sa). Fica clara a necessidade de “[...] nos apropriarmos dos conhecimentos sobre 
gestão de museus, inclusive do ponto de vista financeiro, para evitar que esses 
vazios sejam ocupados por quem não tem nenhuma sensibilidade para as espec-
ificidades do campo” (CÂNDIDO, 2014, p. 69).

A gestão de um museu atua de modo a fortalecer sua missão e vocação, que inde-
pendente de seu acervo, tipologia ou atuação, são sempre voltadas para o estabe-
lecimento de vínculos e contribuições para as comunidades às quais pertencem e 
atingem, e para a sociedade em geral. Existe então uma relação de responsabili-
dade do museu com o público afetado pelo seu discurso como instituição cultural 
e educativa (FOPP, 1988, p. 112).

A definição básica se refere à gestão de acervo como

[...] o termo aplicado aos vários métodos legais, éticos, técnicos e 
práticos pelos quais as colecções do museu são formadas, organizadas, 
recolhidas, interpretadas e preservadas. A gestão do acervo foca-se na 
preservação das colecções, preocupando-se pelo seu bem-estar físico e 
segurança, a longo prazo. Preocupa-as com a preservação e a utilização 
do acervo, e registro de dados, e em que medida o acervo apoia a 
missão e propósito do museu. (LADKIN, 2004, p. 17).



7204 7205

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Ao desenvolverem um padrão focado na gestão de coleções, o Comitê Internacio-
nal de Documentação do ICOM especifica gestão de coleções como “Garantia de 
uma documentação, preservação, e acesso eficientes às coleções museológicas.” 
(CIDOC, 2014a, p. 42). Fica clara a abrangência dos instrumentos necessários para 
se estabelecer o gerenciamento dos acervo dentro das instituições, passando pe-
los mais diferentes setores.

As ações compreendidas então para um gerenciamento de acervos vem desde 
uma ordem ampla do museu, começando pela estipulação de uma Política de 
Acervos, até a definição de procedimentos básicos, como acondicionamento e 
transporte de acervos por exemplo  (LADKIN, 2004, p. 17).

Independente do nome dado por cada museu – Política de Gestão de Acervos, 
Programa de Gestão de Coleções – é imprescindível reconhecer a necessidade 

[…] para o desenvolvimento da gestão de acervo museológico, a 
constituição de um Programa de Acervo, instrumento que visa à 
organização e ao gerenciamento do acervo adquirido pelo museu. O 
Programa de Acervo ocupa-se de questões relacionadas à aquisição, à 
documentação, à conservação, à guarda, à restauração e ao descarte. 
(PADILHA, 2014, p. 26)

A política de acervos é exigida pelo Código de ética para museus do ICOM, no ar-
tigo 2.1 Política de acervos (ICOM, 2011, p. 18), demonstrando a responsabilidade 
pública do museu para com a preservação e gerenciamento de seus objetos. Este 
tipo de documento é essencial para assegurar que o acervo está de acordo com a 
missão do museu, gerando uma gestão otimizada, e eficientemente utilizada pela 
instituição (LADKIN, 2004, p. 18). 

A definição de gerenciamento de acervos de Mason é muito clara:

O termo conservação de acervo (ou gerenciamento de acervo) inclui 
todo o conjunto de atividades dos museus: pesquisa e documentação, 
garantia de que todo trabalho de conservação necessário seja realizado 

e de que haja condições adequadas para armazenamento e exposição, 
incluindo segurança física, monitoramento e controle ambiental. 
(MASON, 2004, p. 33)

2.1 SPECTRUM: O PADRÃO PARA GESTÃO DE ACERVOS
O padrão SPECTRUM (CIDOC, 2014b) para gestão de coleções museológicas con-
siste exatamente na descrição detalhada dos procedimentos a serem realizados 
pelos museus desde a entrada de objetos em seu acervo, até possíveis descartes, 
passando por acondicionamentos, empréstimos, transportes, direitos associados, 
restaurações, etc. O Spectrum vem sendo utilizado e aprofundado desde 1994, 
no Reino Unido, quando teve a primeira versão da norma desenvolvida de modo 
colaborativo entre diversas instituições/entidades legais e profissionais do setor 
(CIDOC, 2014b, p.14). Por definição

SPECTRUM é, na realidade, um programa completo de apoio à gestão 
de coleções. Mais do que uma simples norma de documentação, 
representa um conjunto de instrumentos de apoio à documentação e 
, consequentemente, à gestão das coleções utilizado por milhares de 
profissionais e instituições em todo mundo. (CIDOC, 2014b, p.15)

O meio principal que o Spectrum utiliza para esta normalização é a documentação 
museológica dos acervos. 

Documentar uma coleção, ou seja, gerir a informação existente sobre 
os objetos que a compõe, é uma das tarefas fundamentais que os 
museus precisam executar com máxima eficiência. Não é, no entanto, 
uma tarefa fácil e exige da parte da comunidade museológica empenho 
e determinação na construção de recursos que facilitem sua execução 
com rigor e critério científico. (CIDOC, 2014b, p. 13)

A parte central da gestão de coleções se apoia, deste modo, na normalização 
de procedimentos e padronização da documentação museológica referente à 
museália, estabelecendo orientações e caminhos para utilização do acervo (PADIL-
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HA, 2014, p. 38). “A documentação das coelcções exige um continuado esforço de 
recolha, classificação e arrumação de documentos, depoimentos e outro tipo de 
materiais.” (MATOS, p. 8), e para sustentar a procura e recuperação da informação 
dentro da documentação museológica, são construídos instrumentos tecnológi-
cos, ou não, de sistemas de gestão de acervos.

Os Procedimentos Primários SPECTRUM são procedimentos que, de acordo com 
o estabelecido pela Collection Trust, são obrigatórios para acreditação do museu. 
Acreditação – Accreditation Standards (Acreditação de museus do Reino Unido) – de 
um museu é um processo no qual reconhece-se que as informações por ele trans-
mitidas são de fonte confiável, e que seus acervos possuem um padrão mínimo de 
conservação e documentação, constituindo-se basicamente em uma norma para 

[...] reavaliação dos seus princípios (dos museus) e raison d’être; 
promoverem a cooperação entre museus, a formação contínua dos seus 
profissionais; e, frequentemente, definem normas mínimas de atuação 
nos mais diversos setores da ação museológica. (SEMEDO, 2005, p. 313)

Observo, por fim, que o gerenciamento de coleções consiste em mais um recurso 
de acesso aos acervos museológicos e ao desenvolvimento de sua potencialidade 
de funções culturais e sociais (PADILHA, 2014, p. 38), onde é “[...] como todo pro-
cesso de gerenciamento: um meio para um fim, não um fim em si mesmo.” (MA-
SON, 2004, p. 70).

3 A SUPERINTEDÊNCIA DE MUSEUS E A 
INFORMATIZAÇÃO DE MUSEUS DO RIO DE JANEIRO
As unidades museológicas são integrantes da Fundação Anita Mantuano de Artes 
do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ). A FUNARJ é uma fundação integrante ao 
quadro administrativo da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro (SEC/
RJ). A Superintendência de Museus (SMU), órgão da Secretaria de Cultura do Esta-
do do Rio de Janeiro (SEC/RJ), foi criada em 2008, com o objetivo de orientar e aux-

iliar as unidades museológicas da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado 
do Rio de Janeiro (FUNARJ). 

Todas as atividades de grande porte pretendidas pelos museus estaduais, mu-
danças de estrutura, contratação de empresas e pessoal, contratação de serviços 
de acervo, entre outros, passam a necessitar obrigatoriamente da aprovação 
da SEC/SMU conjuntamente com a FUNARJ. As ações relativas ao cotidiano das 
instituições e de interferência controladas nas unidades segue apenas com a 
aprovação da SMU e FUNARJ, como movimentações externas de acervo, restau-
rações, cessões de imagem, alterações de procedimentos nas reservas técnicas 
etc. Os projetos e procedimentos relativos à gestão do acervo continuaram, deste 
modo, a seguir a orientação das unidades e de acordo com a política estabelecida 
e/ou pretendida pela SMU.  

Tendo em vista sua documentação museológica, foi iniciada uma fase que busca-
va a padronização de informações dentro das unidades para a troca e disponibili-
zação dos dados. Empreendeu-se um esforço da equipe para a inserção de todos 
os dados relativos aos acervos dos museus nos bancos de dados criados para as 
coleções. Esta política de transparência de informações e de modernização rela-
tiva a documentação museológica se originou no âmbito da Coordenação de Mu-
seologia dentro da SMU.

3.1 HISTÓRICO DA INFORMATIZAÇÃO DOS MUSEUS: 
SISGAM
O Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos - SISGAM é a plataforma 
de gestão e registro de acervos responsável pela interligação das unidades mu-
seológicas através de um sistema comum, funcionando em um sítio web online 
para acesso dos usuários, utilizando normas e padrões que permitem o melhor 
gerenciamento de seus acervos e ampliam as possiblidades de acesso aos seus 
conteúdos e imagens, facilitando a troca de informações entre unidades mu-
seológicas, além de uma divulgação e maior difusão dos acervos (SMU, 2012).
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O projeto de criação da plataforma foi desenvolvido pela museóloga Elenora No-
bre Machado e por seu orientador, Professor Doutor Carlos Henrique Marcondes. 
Como museóloga da FUNARJ e Coordenadora de Documentação, Elenora já havia 
implementado e trabalhava com o programa MicroIsis, porém percebeu a necessi-
dade de integração dos museus para uma troca direta e compartilhamento de in-
formações. O SISGAM começou a funcionar em 2009, inicialmente com a migração 
dos dados dos museus já inseridos no MicroIsis (MACHADO, 2016).

Foi pensado um novo sistema que congregaria as funções de catalogação e gestão 
dos acervos em uma só ferramenta, além de servir como base para o compartilha-
mento de padrões e normas técnicas em todas as instituições do estado. A partir 
do momento em que os museus estão ligados em um mesmo sistema, a padroni-
zação técnica referente a um grande números de informações se torna de mais 
fácil aplicação, como referente a matérias, dimensões, inserção de autor e data, 
entre outros (MACHADO, 2016).

A inserção de dados é efetuada individualmente por peça, e dividida nas áreas de 
REGISTROS DE PEÇAS, que possui 37 campos, e REGISTROS DE TRANSAÇÕES com 
7 tipos de transações, com campos específicos para cada tipo de movimentação 
do objeto. Os registros de transações só podem ser adicionados após o registro de 
peças, por serem campos anexos à ficha básica de catalogação. Existem campos 
tabelados – listagens com termos controlados pela SMU – e campos abertos – in-
serção de informação livre pelo usuário.

A inserção de dados é feita por unidade museológica. Para cada usuário é liberada 
senha individual, e possuem modelos diferenciados para perfis de usuários com 
permissões de alterações diferenciadas a cada um: administrador, gerenciador, 
catalogador, pesquisador externo e restaurador. 

Com o aprimoramento e consolidação das áreas de documentação museológica 
e da conservação, foi natural a preocupação referente à retroalimentação e boa 
conexão entre estes dois segmentos da preservação. O caráter complementar en-
tre estes dois processos no que tangem a preservação de objetos museológicos é 

essencial para um prosseguimento de uma boa gestão de acervos, assegurando 
que planos de ação e projetos estejam sempre coerentes com os objetivos da 
instituição e prevendo os cuidados com a conservação do acervo (CIDOC, 2014b, 
p.64).

Sendo essencial para um planejamento integrado das ações museológicas, o 
planejamento das atividades que envolvem os trabalhos de documentação e con-
servação dos acervos são pontos iniciais para várias questões da gestão das insti-
tuições:

A política de gestão do acervo pode englobar vários assuntos sobre 
a gestão do acervo que podem ser especificamente escolhidos e 
documentados para se adaptarem às necessidades do seu museu. 
[...] A política de gestão do acervo, em conjunto com as declarações 
fundamentais de políticas relacionadas com a documentação, 
conservação preventiva e prevenção de acidentes, pode existir como 
separado ou incluído nas secções principais da documentação da 
política geral da instituição, dependendo da preferência do museu. 
(LADKIN, 2004, p.18)

Para além do acesso as fichas de catalogação dos bens, o acesso digital ao acervo 
possibilita a adição de novas camadas de informação sobre os objetos, aumentan-
do a disseminação do conhecimento acerca dos acervos inseridos na base junto a 
sociedade. A precisão no resultado de pesquisa sobre as informações dos objetos 
se constituem em um dos melhores mecanismos de preservação de acervos, pois 
é a partir da apropriação do uso do acervo pela população interessada que as 
políticas de preservação do patrimônio ganham força. 

Para isso, é importante observar que “A boa recuperação requer uma boa in-
serção” (MACHADO, 2016). Sem um trabalho constante de atualização e revisão 
não há sustentação da boa prática museológica e de resultados eficientes, que 
atendam ao público        e transmitam as informações que podem ser extraídas 
dos acervos.
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O projeto também contou com a participação de profissionais de museologia, 
biblioteconomia e ciência da informação, uma equipe interdisciplinar, conforme 
recomendado pelo CIDOC e pelo próprio ICOM: “1.15. Formação de pessoal. Deve-
se promover oportunidades adequadas de formação continuada e de desenvolvi-
mento profissional para todo o pessoal do museu afim de manter sua eficiência.” 
(ICOM, 2011, p.17). 

Além da normatização do sistema segundo as recomendações internacionais, du-
rante o período de atualização de 2014, foi norteadora as orientações exigidas por 
lei segundo o Estatuto Brasileiro e Museus, o qual determina que:

Art. 39. É obrigação dos museus manter documentação 
sistematicamente atualizada dobre os bens culturais que integram seus 
acervos, na forma de registros e inventários.

[…

§1º Entende-se por inventário nacional a inserção de dados 
sistematizada e atualizada periodicamente sobre os bens culturais 
existentes em cada museu, objetivando sua identificação e proteção. 
(PADILHA, 2014, p.25)

Esta obrigação foi então condicional no momento de desenvolvimento da pro-
gramação quanto aos recursos de backup e exportação de dados. O SISGAM pro-
curou atender a esta demanda com as diferentes possibilidades de exportação de 
dados, mesmo ainda não havendo definição de forma oficial pelo IBRAM quanto a 
programação e nem quanto metodologia que será empregada. O sistema é capaz 
de gerar planilhas em Excel, relatórios em Word, além de gerar arquivos XML nos 
padrões Dublin Core e Object ID.

4. ANÁLISE SPECTRUM x SMU/SISGAM
Serão analisados de modo inicial, 15 procedimentos do SPECTRUM, tendo em vista 
os dispositivos anteriormente apresentados, no âmbito da SMU e dos museus. 

Os procedimentos selecionados são Procedimento de pré-entrada (Procedimen-
to Primário – a partir de 2017), Entrada de objeto (Procedimento Primário), Em-
préstimo – entrada (Procedimento Primário), Aquisição (Procedimento Primário), 
Controle de inventário, Controle de localização e de movimentação (Procedimen-
to Primário), Catalogação (Procedimento Primário), Verificação e avaliação técnica 
do estado de conservação, Conservação e preservação das coleções, Gestão de 
riscos, Auditoria. Gestão de direitos, Saída do objeto (Procedimento Primário), Em-
préstimo – saída (Procedimento Primário) e Procedimento de documentação ret-
rospectiva (Procedimento Primário). Estes procedimentos podem não estar aten-
dendo de forma totalmente compatível o SPECTRUM, ou na mesma frequência 
indicada, porém já fazem parte da dinâmica e logística dos museus e são aplicados 
com regularidade.

Dentre a primeira análise, e iniciando com os nove procedimentos primários, ob-
servamos sete com as normas mínimas totalmente ou majoritariamente preenchi-
das: Pré – entrada, Entrada do objeto, Controle de localização e de movimentação, 
Catalogação, Saída do objeto, Empréstimo – Saída e Documentação Retrospectiva. 
Estes procedimentos tangenciam principalmente os aspectos de controle e segu-
rança física e legal dos objetos, regularizando ações de fiscalização e de pesquisa 
sobre os itens. Isso se dá por dois fatores: a natureza administrativa das institu-
ições, e à existência e utilização de um sistema digital de gestão e catalogação 
do acervo. O SISGAM é uma ferramenta que possui e provêm os instrumentos 
necessários para a mediação de diversos aspectos da instituição e dos objetos. 
Ele contribui de forma eficaz para o controle de localização e movimentação e 
documentação atual e retrospectiva dos objetos. É possível inserir no sistema in-
formações anteriores à sua criação, permitindo um mapeamento completo do 
histórico das peças.

Os procedimentos de entrada e saída de objetos também já possuem suas ativ-
idades extremamente bem estruturadas devido às normas jurídicas dos dois 
órgãos estaduais superiores à unidade museológica, Secretaria de Cultura e FU-
NARJ. São exigidas, de forma oficial e jurídica, informações sobre todos os bens 
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patrimoniais relacionados á qualquer unidade estadual, o que demanda um 
controle institucional sobre informações de movimentação e localização de todo 
acervo. Deste modo, o sistema criado para atender às necessidades das unidades 
estaduais com acervos culturais prevê a inserção de tais dados para consulta e 
acesso facilitado.

Já os dois procedimentos primários que não obtiveram praticamente nenhum 
requisito básico foram Aquisição e Empréstimo – Entrada. As normas mínimas ex-
igidas em ambos casos que não foram atendidas se referem principalmente à or-
ganização estrutural do museu, decisões de políticas ou distribuição de recursos. 

No procedimento de Aquisição destaco duas normas fundamentais e que não es-
tão satisfatoriamente correspondidas pelos museus da FUNARJ/SMU: 

- Garantir que os registros de aquisição sejam mantidos, descrevendo 
todas as aquisições e listando-as por número; [...]

- Garantir que a coleta dos objetos respeite a politica da organização e 
não viole qualquer lei local, nacional ou internacional, tratado ou código 
de ética.

(CIDOC, 2014b, p.40)

Apesar de ambas especificações possuírem ações básicas dentro dos museus, não 
existem diretrizes formais oficiais e legais que regularizam os processos de aqui-
sição e descarte de acervo.

Já nos procedimentos do Spectrum não obrigatórios avaliados, quatro estão em 
conformidade: Inventário, Verificação e avaliação técnica do estado de conser-
vação, Conservação e preservação das coleções e Auditoria. E dois não obtiveram 
basicamente nenhum requisito preenchido, Gestão de Riscos e Gestão de Direitos. 

Considero a compatibilidade dos quatro procedimentos com o modelo Spectrum 
de vital importância para a prática do gerenciamento das coleções e para a segu-

rança do acervo, e evidência de uma política de gestão de acervos gradativamente 
estruturada dentro da SMU. As exigências legais para a realização da prestação 
de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para toda instituição 
pública requer a conferência de todos os bens físicos declarados sob tutela das 
instituições. Acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos são relacionados 
em documentos separados (Relatórios Carga), porém passam pelas mesmas met-
odologias administrativas e jurídicas. A partir destas demandas básicas, a área da 
museologia dentro da Superintendência passou a desenvolver as metodologias 
de conferência de acervo de modo a atender às necessidades administrativas e 
sem prejudicar as demandas e normas museológicas.

Os procedimentos de Inventário e Auditoria são realizados ao mínimo uma vez 
ao ano, em conformidade com o estipulado pela Divisão de Patrimônio da FU-
NARJ e durante o ato de conferência são atualizadas informações importantes 
para o gerenciamento do acervo, como localização, detecção de irregularidades, 
responsável estipulado, etc. Durante a atividade de conferência são, quando pos-
síveis, checadas informações da documentação dos objetos, caso alguma pendên-
cia tenha sido assinalada. Também são assinalados problemas de preservação, 
sempre que necessário, a partir da conferência anual e de outras movimentações 
do acervo ao longo do ano.

Observo também que os procedimentos de avaliação técnica de estado de con-
servação e de preservação das coleções também se encontram em conformidade 
com o Spectrum, este trabalho vem da estruturação do Laboratório de Conser-
vação da SMU. O LACON trabalha de forma direta com o gerenciamento das ações 
de conservação dos acervos, aprovando e indicando, quando necessário, propos-
tas e intervenções em todas as tipologias de acervo de cada museu, além de as-
sinalar junto aos responsáveis e profissionais quaisquer alterações no acervo e 
estratégias de priorização de objetos para tratamentos ou intervenções.

O desenvolvimento dos protocolos de atividades de conservação sempre foi artic-
ulado entre as unidades museológicas, LACON e SMU, obedecendo às orientações 
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e padrões nacionais e internacionais, e verificamos que os procedimentos acerva 
da preservação e conservação das coleções estão totalmente de acordo com o 
orientado pela Collection Trust.

Paralelamente observamos os dois últimos procedimentos que não obtiveram 
conformidade com o Spectrum: Gestão de Riscos e Gestão de Direitos. Ambos 
procedimentos são de fundo político e possuem ações que vêm sendo planejadas 
em alguns museus e pela SMU.  

Vem ganhando destaque no planejamento da SMU ações sobre a gestão de dire-
itos associados. O projeto de atualização do SISGAM desenvolvido durante 2016 e 
2017 já conta com uma área separada para a gestão de direitos autorais e de pro-
priedade. A área de gestão de direitos possui os seguintes metadados para preen-
chimento: Nome de autor (es); ano de nascimento; data de falecimento; licenças 
Creative Commons; direitos de imagem. Apesar de já estruturada e aprovada, os 
metadados de gestão de direitos só entraram no SISGAM a partir da atualização 
do sistema.

Verifico, de modo geral, que os procedimentos executados nas unidades mu-
seológicas da FUNARJ são compatíveis com os padrões solicitados pela comu-
nidade museológica para a gestão de acervos. As falhas existentes já possuem 
planos de ação ou estão previstas nos planejamentos da SMU. Infelizmente, a 
resolução de diversas questões transpassa pela vertente política da instituição, e 
está acima da gestão de acervos. Apesar de existirem os dispositivos necessários 
para todos os aspectos dos procedimentos (já em conformidade ou não, além dos 
outros seis procedimentos do padrão Spectrum não verificados neste trabalho), as 
decisões acerca das políticas e demandas museológicas nem sempre são tomadas 
pela direção e equipe museológica, mas sim pelos órgãos responsáveis.

Outro aspecto necessário para o funcionamento e eficácia de um sistema de 
gestão de acervos é a inserção e atualização das informações. Todos os instru-
mentos podem ser desenvolvidos, porém sem o treinamento e comprometimento 
das equipes a recuperação de informação pode ser prejudicada. Como já citado 

por Elenora Nobre, um das desenvolvedoras do SISGAM, “Para uma boa recuper-
ação é necessária uma boa inserção.” (MACHADO, 2016).
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RESUMO:
O presente trabalho discute parâmetros a serem considerados na avaliação de 
estratégias para o gerenciamento ambiental de coleções em museus, arquivos, 
bibliotecas, como parte integrante de protocolos de diagnóstico de condições 
de conservação e de gestão visando a conservação preventiva dos acervos. São 
analisados aspectos relativos à materialidade das coleções, infraestrutura, políticas 
institucionais e segurança, como eixos determinantes da qualidade na preservação. O 
artigo comenta interfaces e conflitos entre conforto ambiental humano, uso eficiente 
de energia, políticas institucionais e conservação preventiva de acervos e apresenta 
diretrizes para a ponderação dos parâmetros considerados. Um enfoque mais 
detalhado é dado à avaliação de dados e informações resultantes de procedimentos 
de monitoramento microclimático, com vistas a minimizar a deterioração das 
coleções por mecanismos químicos, físico-mecânicos e biológicos. 

Palavras-Chave: Sustentabilidade na preservação do Patrimônio Cultural; 
Gerenciamento Ambiental de coleções; Sistemas de climatização para museus, 
arquivos e bibliotecas; Eficiência energética de edifícios que abrigam coleções.
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1. Introdução
A Conservação Preventiva de coleções envolve medidas indiretas que visam evitar 
e minimizar processos de deterioração das mesmas. Em sua abordagem tradi-
cional, a Conservação Preventiva trata da “desaceleração da taxa de alteração, 
deterioração ou envelhecimento” dos objetos (STANIFORTH, 2013, p. xiii). Den-
tre essas medidas, destacam-se procedimentos para o gerenciamento ambiental 
das coleções, abrangendo rotinas dinâmicas de caracterização climática e micro-
climática, envolvendo monitoramento e controle dos microclimas onde os objetos 
são expostos ou acondicionados (GONÇALVES, 2017; SILVA;HENRIQUES, 2015). 

Este artigo discute parâmetros a serem considerados na avaliação de estratégias 
para o gerenciamento ambiental de coleções em museus, arquivos, bibliotecas, 
como parte integrante de protocolos de diagnóstico de condições de conservação 
e de gestão, visando a conservação preventiva dos acervos. A análise é feita por 
meio de eixos estruturantes considerando as dimensões de composição material 
das coleções, infraestrutura, políticas institucionais e segurança. O artigo discorre 
também sobre a difícil tarefa de compatibilizar, por meio de políticas instituciona-
is, a conservação do acervo com o conforto ambiental humano o uso eficiente de 
energia. 

O diagnóstico representa uma etapa inicial de planejamento estratégico, funda-
mental em qualquer ação de conservação preventiva. Ele abrange uma análise de 
como os aspectos organizacionais/institucionais, de infraestrutura, da materiali-
dade da própria coleção e, de maneira transversal, de segurança, impactam nas 
condições de preservação. O diagnóstico envolve ainda considerações sobre como 
estes aspectos se relacionam e possibilita estabelecer diretrizes e prioridades para 
a gestão da conservação das coleções. Além disso, é uma importante ferramenta 
auxiliar para as tomadas de decisões com respeito à gestão das coleções, ajudan-
do a priorizar investimentos e mudanças necessárias, em conformidade com o 
cronograma e ciclos de planejamento de cada instituição.

O gerenciamento ambiental engloba uma ampla gama de procedimentos, dentre 
os quais se destacam o monitoramento e controle de variáveis microclimáticas 
como umidade relativa, temperatura, qualidade do ar e incidência de radiação lu-
minosa sobre as coleções, em diversas faixas espectrais. Segundo Dardes e Druz-
ik (2000, p. 5) o gerenciamento ambiental não se restringe somente ao controle 
de parâmetros ambientais, mas também envolve de maneira mais ampla outros 
riscos potenciais para as coleções, inclusive fenômenos como desastres natu-
rais, ou de forma mais simples, o manuseio, transporte e acondicionamento das 
coleções. Também para cassar (1995) o gerenciamento ambiental é uma temática 
pertinente ao planejamento estratégico institucional.

O controle de microclimas pode ser realizado por meio de: (i) sistemas ativos, que 
necessitam do consumo de energia elétrica; (ii) sistemas passivos, que aproveit-
am dos recursos arquitetônicos não consumindo ou consumindo minimamente 
energia elétrica; (iii) sistemas híbridos (GONÇALVES; SOUZA, 2014a). Estabelecer 
critérios, padrões ou faixas de controle para o funcionamento dos sistemas de 
climatização de coleções é uma tarefa delicada no âmbito do Gerenciamento Am-
biental, pois requer compatibilizar as necessidades de preservação do acervo, dos 
usuários e do próprio edifício (GONÇALVES, 2016).

Condições microclimáticas inadequadas, por exemplo, de temperatura ou umi-
dade relativa do ar, podem causar deteriorações nos objetos colecionados, levan-
do a alterações irreversíveis em alguns casos. O estabelecimento de faixas segu-
ras dessas variáveis para o gerenciamento ambiental de coleções é uma temática 
complexa da Conservação Preventiva, abrangendo diversos aspectos das Ciências 
Exatas e Engenharias, no que diz respeito ao comportamento dos diversos ma-
teriais constituintes das coleções frente aos mecanismos de deterioração. Essa 
complexidade é ainda maior se consideradas as técnicas construtivas e materiais 
constituintes dos objetos, que frequentemente são híbridos, ou seja, são construí-
dos com materiais que apresentam comportamentos físico-químicos distintos, 
perante as mesmas condições microclimáticas.
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2. A problemática da determinação de critérios-limite 
para a gerenciamento ambiental das coleções
A determinação de setpoints para operação dos sistemas de climatização nos ed-
ifícios museais é um dos paradigmas contemporâneos da conservação preventiva 
de coleções. Ela envolve requisitos complexos, envolvendo aspectos específicos 
dos sistemas e sua adequação em função da vulnerabilidade dos materiais con-
stituintes das coleções aos diversos mecanismos de deterioração – químicos, físi-
co-mecânicos e biológicos. Alguns mecanismos de degradação estão vinculados 
às variações excessivas de temperatura e umidade, ou ainda com valores inade-
quados, dependendo das tipologias de materiais constituintes dos bens culturais. 
Dentre eles, podemos citar, por exemplo, danos físico-mecânicos causados pela 
variação dimensional dos materiais devido a flutuações excessivas de umidade, 
bem como a aceleração de reações químicas em função de temperaturas inad-
equadas, ou o ataque por microrganismos em microclimas úmidos. O monito-
ramento e controle das condições microclimáticas, junto com outras práticas de 
inspeção, controle e manutenção – fundamentais na gestão e conservação pre-
ventiva das coleções - propiciam metodologias de trabalho que permitem a carac-
terização destes fatores e a elaboração de medidas que possibilitam minimizar os 
processos de deterioração.

Plenderleith (1956), Thomson (1986) e Guichen (1987) são autores tradicional-
mente citados como referências sobre agentes de deterioração de coleções e seus 
mecanismos de atuação. Esses autores contribuíram direcionar o enfoque princi-
pal da Conservação Preventiva para fatores ambientais e climáticos, estabelecen-
do padrões e especificações que se baseiam mais em práticas consolidadas e na 
capacidade de controle ambiental dos sistemas ativos de climatização, do que pri-
oritariamente nas necessidades e respostas físico-mecânicas dos objetos (BROWN 
e ROSE, 1996, p. 12; MICHAKSKI, 1994; STANIFORTH, 2007, p. 3). 

Para Caple (2012, p. 24) a literatura técnica da área acaba enfatizando as questões 
do monitoramento microclimático, em detrimento de outros tipos de riscos para 

as coleções, como por exemplo, os que envolvem aspectos básicos de segu-
rança.  Conforme destacam Gonçalves e Souza (2014a) o gerenciamento ambi-
ental abrange também questões complexas como o desempenho higrotérmico 
do edifício como primeiro envelope de proteção, e a performance de elementos 
construtivos e instalações no nível das salas, mobiliário e embalagem de acondi-
cionamento dos objetos do acervo. 

A literatura técnica na área da Ciência do Patrimônio vem demonstrando, nos 
últimos 20 anos, que o estabelecimento de faixas ideais de umidade relativa e 
temperatura para tipologias específicas de materiais não é recomendável ou cien-
tificamente razoável, uma vez que tais recomendações dependeriam do histórico 
e particularidades de cada objeto, em especial sua composição material, que, em 
muitos casos é híbrida. Não obstante, recomendações deste tipo podem ser en-
contradas facilmente nessa mesma literatura.

Além disso, a padronização prescritiva de valores “ideais” de temperatura e umi-
dade relativa via de regra não leva em conta a diversidade dos edifícios que abri-
gam as coleções, nem os climas onde se inserem, o que potencialmente elevaria 
os custos de operação (SMITH, 1999; ARTIGAS, 2007). 

Sistematicamente, diversos autores vêm aprofundando a investigação e ques-
tionamento em torno dos mecanismos de atuação dos agentes de deterioração, 
e demonstrando a incompletude dos padrões “ideais” estabelecidos a partir da 
segunda metade do séc. XX, diante da complexidade dos problemas de gerencia-
mento ambiental (GONÇALVES, 2013, p. 48). Brown e Rose (1996) discutem sobre 
as origens e alterações nestes padrões durante o século XX. 

Nesse sentido, cabe destacar as iniciativas do Instituto Getty de Conservação (GCI 
últimas décadas, quanto à investigação de parâmetros ambientais adequados 
a conservação de acervos em climas quente-úmidos, aqui discutidas. Também 
merecem menção eventos técnico-científicos internacionais realizados enfocando 
essa temática específica em Copenhague, em 2007 (PADFIELD et al., 2007), Lon-
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dres, em 2010 (IIC, 2010) e em Munique e Washington, em 2013 (ASHLEY-SMITH et 
al. 2013; STAUDERMAN; TOMPKINS, 2016).

Na década de 2000 Michalski (2007, 2009a, 2010) introduz o conceito de umidade 
“provada” pelos materiais, em função do tempo de resposta às flutuações, típico 
de cada objeto, e considerando aspectos de mudanças dimensionais dos mes-
mos. O mesmo autor (2009b) também revisa o processo de ocorrência de danos 
químicos cumulativos pela exposição a temperaturas incorretas, em função de 
propriedades térmicas dos materiais como condutividade e resistência térmicas 
e calor específico. 

Gonçalves (2013, 2016) apresenta e compara diferentes métodos para a derivação 
de critérios-limite para o gerenciamento ambiental de coleções contendo artefa-
tos de madeira e discute as interfaces e conflitos do gerenciamento ambiental de 
coleções com o conforto ambiental humano. 

Em 2014, as conferências do ICOM-CC (Comitê de Conservação do Conselho In-
ternacional de Museus) e IIC (Instituto Internacional para Conservação de Obras 
Artísticas e Históricas) resultaram na Declaração de diretrizes para o gerenciamento 
ambiental de coleções (ICOM-CC, 2014), considerando temáticas de gestão, sustent-
abilidade e empréstimos e compilando recomendações relevantes mais recentes. 
Atkinson (2014) faz um histórico desta discussão nos últimos 30 anos e Bickersteth 
(2014, 2016) analisa criticamente o contexto e implicações da Declaração do ICOM-
CC.

3. Desafios e paradigmas atuais do gerenciamento 
ambiental de coleções: sustentabilidade ambiental, 
eficiência energética e normatização
A declaração do ICOM-CC/IIC (ICOM-CC, 2014) propõe faixas para o gerenciamento 
ambiental de coleções menos restritivas, considerando o clima local e a possibili-
dade de sistemas de climatização mais simples e acessíveis do que os sistemas de 

ar condicionado convencionais. A publicação procura ressaltar a importância de 
práticas sustentáveis em museus, por exemplo, por meio da redução do consumo 
de energia, utilizando métodos passivos ou de tecnologia mais simples e permitin-
do flutuações de temperatura e umidade relativa conforme a vulnerabilidade dos 
materiais que constituem o acervo.

O Instituto Getty de Conservação desde 1997 vem desenvolvendo uma linha de 
pesquisa[1] sobre sistemas alternativos de climatização de coleções, como os siste-
mas passivos ou híbridos de ventilação, e aquecimento com desumidificação, 
em edifícios históricos em regiões de clima tropical. Nessa iniciativa do GCI, Shin 
Maekawa coordenou um projeto que tinha como objetivo investigar sistemas de 
controle climático que fossem mais simples e com baixo custo de manutenção e 
implementação, mas que também fossem eficientes em manter ambientes es-
táveis para a conservação em locais de clima tropical. O projeto que contou com 
a colaboração da pesquisadora brasileira Franciza Toledo, estudou diversas insti-
tuições, incluindo dois museus brasileiros: Fundação Casa Ruy Barbosa, no Rio de 
Janeiro e o Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém (MAEKAWA, 2007a, 2007b; 
TOLEDO, 2007; MAEKAWA; TOLEDO, 2010; SANTOS, 2018).

Em 2007, o GCI organizou uma mesa redonda[2] para discutir estratégias suste-
ntáveis de gerenciamento climático com o intuito de realizar a troca de conhec-
imento, identificar os limites das pesquisas específicas da área. Para isso foram 
convidados especialistas das mais diversas áreas do conhecimento como arquite-
tos, engenheiros, conservadores e cientistas da conservação. Nesse encontro, Ste-
fan Michalski discute o histórico do capítulo “Museus, Arquivos e Bibliotecas”, in-
cluído no manual de aplicações da ASHRAE (Sociedade Americana de Engenheiros 
de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado) em 1999 e revisado em 2003 
(MICHALSKI, 2007; ASHRAE, 2017; MAEKAWA et al., 2015, p. 42). Atualmente o GCI 
desenvolve uma linha de pesquisa e trabalho denominada Managing Collections 

[1]  http://www.getty.edu/conservation/science/climate/  (Acesso em: 23 abr. 2018)
[2]  http://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/climate/climate_experts_
roundtable.html (Acesso em: 23 abr. 2018)
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Environments, que incluiu, em 2015, a publicação do livro Environmental Manage-
ment for Collections: Alternative Preservation Strategies for Hot and Humid Climates 
(MAEKAWA et al., 2015).  

Após as publicações e revisões dos parâmetros estabelecidos pela ASHRAE e das 
diversas revisões realizadas durante as décadas de 1990 e 2000, normas técnicas 
atualmente vigentes na Europa e modelos recentes de avaliação integrada do ger-
enciamento ambiental propõem uma abordagem voltada para a gestão de riscos, 
na definição de parâmetros para o gerenciamento ambiental de coleções. Fassina 
(2013) relata a atividade recente do Comitê Europeu de Normatização CEN TC 346. 
Uma lista extensiva das normas publicadas e em discussão pode ser encontrada 
no sítio de internet do comitê[3]. Maekawa et al. (2015) resumem as normas mais 
relevantes:

1. PAS 198:2012 - Specification for Managing Environmental Conditions for Cultur-
al Collections. Desenvolve uma compreensão da sensibilidade das coleções à 
temperatura, umidade, luz e poluição e especifica os riscos relativos de dano 
às coleções para cada um desses agentes de deterioração. 

2. PD 5454:2012 - Guide for the Storage and Exhibition of archival Materials (British 
Standards Institute): Foca principalmente em reservas técnicas e apresenta 
recomendações de temperatura e umidade para vários tipos de coleção; tópi-
cos adicionais incluem sistemas de ar condicionado (HVAC) e monitoramento 
ambiental.

3. BS EN 15757:2010- Conservation of Cultural Property. Specifications for Tempera-
ture and Relative Humity to Limit Climate-Induced Mechanical Damage in Organic 
Hygroscopic Materials (British and European Standards): Descreve metodolo-

[3]  https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_
ID:411453&cs=11079A55D70F8377E3942E1C6704C7664  (Acesso em: 23 abr. 2018)

gias baseadas no histórico climático e diagnósticos para exame do risco de 
danos mecânicos por flutuações de temperatura e umidade. 

4. ANSI/NISO Z39.79-2001 – Environmental Conditions for Exhibiting Library and 
Archival Materials (American National Standards developed by National Infor-
mation Standards Onganization): Recomenda valores e faixas para luz, umi-
dade, temperatura e poluentes para exposições temporárias e delineia práti-
cas aceitáveis para construção e uso de vitrines e suportes. (MAEKAWA et al., 
2015, p. 44, tradução nossa)

Parâmetros ambientais adotados para o gerenciamento ambiental de coleções 
devem abranger as necessidades do acervo, edifício e o conforto humano 
(GONÇALVES, 2016). Tais demandas são difíceis de conciliar simultaneamente, 
exceto em circunstâncias raras. Gonçalves (2013, p. 53; 2016) revisa trabalhos 
que correlacionam conforto ambiental humano e o gerenciamento ambiental de 
coleções. 

Os edifícios e seus sistemas apresentam-se como a dimensão física onde diversos 
problemas decorrentes desse conflito potencial se manifestam. Contemporanea-
mente, a questão aumenta em complexidade, uma vez que envolve também os 
aspectos da sustentabilidade ambiental e da eficiência energética dos edifícios e 
sistemas de climatização das coleções (GONÇALVES; SOUZA, 2014b). 

Recentemente a pesquisa na área de gerenciamento ambiental e de riscos para 
coleções tem avançado com o desenvolvimento de métodos de avaliação inte-
grada para lidar com essa complexidade (ANKERSMIT;STAPPERS, 2015; LUCCHI, 
2016).

Para criar ambientes internos confortáveis para os usuários e seguros ambiental-
mente para as coleções, podem ser utilizados recursos da própria construção (es-
tratégias bioclimáticas passivas) ou por meio de sistemas mecânicos. Em edifícios 
adaptados para a função museal, dependendo do clima externo, não é possível 
dispensar o uso de equipamentos mecânicos para alcançar um microclima se-
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guro para o acondicionamento do acervo, o que ocorre com frequência em climas 
quente-úmidos. Aspectos específicos da estrutura e dos materiais e componentes 
construtivos podem ser determinantes na proposição de soluções ou de medidas 
mitigadoras para os problemas do gerenciamento ambiental das coleções.

Para Padfield e Larsen,

A aplicação de métodos passivos no design de edifícios para criar 
ambientes adequados à conservação vem sendo cada vez mais utilizada 
em reservas técnicas de arquivos e museus, em climas temperados, 
quanto frios porque, nesses espaços, a saúde e o conforto humanos 
são demandas secundárias, de forma que a renovação de ar é mantida 
no mínimo necessário para exaustão de poluentes gerados pelas 
próprias coleções. Portanto, é mais fácil manter as flutuações climáticas 
externas e o frio fora edifício seja aplicando isolamento térmico ou 
pelo aumento da inércia térmica da construção. Em contraste, salas 
de exposição continuam dependendo, em maior ou menor grau, de 
sistemas HVAC, porque o projeto arquitetônico feito para impressionar 
o público se tornou mais importante do que satisfazer as necessidades 
de conservação e conforto, que são compensados ou atendidos 
mecanicamente. (PADFIELD e LARSEN, 2004, apud TOLEDO, 2007, 
tradução nossa)

Maekawa (apud TOLEDO, 2007, p. 2) pontua que edifícios passivos, especialmente 
os que utilizam ventilação natural, em geral são projetados para atender fun-
cionários e visitantes, mas não às coleções, uma vez que essa abordagem per-
mite a entrada de luz, poluentes e uma instabilidade climática dentro do edifício. 
Para controlar e estabilizar o microclima, áreas de reserva técnica necessitam ter 
a ventilação reduzida, dificultando a prevenção de ganhos térmicos e de umidade 
internos, sem o auxílio de equipamentos mecânicos.

Por outro lado, sistemas convencionais ativos de climatização podem ter o de-
sempenho comprometido por falhas, desligamentos, danos e problemas de ma-

nutenção, gerando flutuações climáticas indesejáveis nos ambientes, e comprom-
etendo potencialmente a conservação do acervo.

Henry (2016) questiona o termo passivo, já que, de acordo com o autor, o termo 
“não mecânico” faria mais sentido, pois os sistemas passivos também requerem 
comissionamento e manutenção como os sistemas mecânicos (ativos):

Estas estratégias não mecânicas podem ajudar a reduzir cargas térmicas 
e de umidade no ambiente interno, moderar flutuações e assim, permitir 
a um sistema predial operar próximo ao pico de eficiência com maior 
frequência. O emprego de estratégias não mecânicas nas envoltórias do 
edifício pode também reduzir o tamanho e a capacidade requeridos dos 
sistemas mecânicos. (HENRY, 2016, p.47, tradução nossa).

A elaboração de um projeto arquitetônico adequado ao gerenciamento ambi-
ental de coleções requer o diálogo entre diversos profissionais (conservadores, 
museólogos, arquitetos, engenheiros, dentre outros) de modo a aumentar o de-
sempenho do sistema de climatização no atendimento às necessidades do acervo, 
dos usuários e do próprio edifício, que, em muitos casos, é uma construção antiga 
adaptada para ser utilizada como museu, com suas próprias demandas de con-
servação. 

Por mais desejável que seja a adaptação de edificações - em especial do pon-
to de vista da sustentabilidade ambiental – ela coloca questões delicadas para a 
preservação de coleções, tendo em vista os conflitos em potencial mencionados 
anteriormente. Cabe, portanto, ressaltar a necessidade do diálogo entre os profis-
sionais envolvidos no projeto, pois frequentemente tais aspectos potencialmente 
conflitantes são desconhecidos pelo responsável técnico pelo projeto de clima-
tização, que no Brasil, é o engenheiro mecânico. Outro ponto que quase sempre 
compromete o funcionamento dos sistemas de climatização é a falta de recursos 
ou problemas no planejamento financeiro por parte da instituição, que pode até 
estar ciente dos ajustes necessários, mas a falta de verba para instalação, ma-
nutenção, consertos e gastos com consumo de energia inviabilizam sua aplicação.
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O uso de sistemas passivos para o gerenciamento ambiental torna-se interessante 
também ao se pensar que atualmente, com a ocorrência de mudanças climáticas 
globais, surge a necessidade de repensar os procedimentos do consumo e read-
equá-los a um modo sustentável e as demandas do gerenciamento ambiental, no 
contexto da preservação do patrimônio cultural, não estão isoladas deste cenário. 
Gonçalves (2013, p.42) aborda como o conceito de “conservação verde” surge no 
contexto da Ciência da Conservação, como uma transposição do termo “arquitetu-
ra verde”, citando autores que investigam como este conceito vem permeando as 
práticas de gestão de patrimônio desde a década de 1970. O termo dá nome, por 
exemplo, ao livro de Brophy e Wilye (2008).

O conceito de análise do ciclo de vida, originalmente desenvolvido para avaliação 
dos impactos ambientais de produtos vem contribuindo, desde a década de 1990, 
para o desenvolvimento de metodologias de avaliação do desempenho ambiental 
dos edifícios. Tais metodologias em geral constituem sistemas de ranqueamento 
e certificação de sustentabilidade, e buscam analisar o nível de eficiência dos ed-
ifícios em relação ao consumo de recursos naturais e ao conforto ambiental, bem 
como à integração e eficiência de sistemas ativos. Gonçalves (2013, p. 38) relacio-
na estudos sobre os principais sistemas de ranqueamento de sustentabilidade em 
nível internacional e comentam sobre o estado da arte da sua aplicação no Brasil.  

4. Avaliação de estratégias de gerenciamento 
ambiental no contexto do diagnóstico de condições de 
conservação das coleções
Em qualquer ação que envolva a conservação preventiva, o diagnóstico é uma 
etapa indispensável para seu planejamento por auxiliar na tomada de decisões 
na gestão do acervo, nos investimentos e mudanças estratégias, além de permitir 
comparar e identificar problemas, erros e acertos (GONÇALVES et al., 2017). 

D´agostino et al. (2015) propõem uma metodologia voltada ao diagnóstico do ge-
renciamento ambiental em museus que envolve uma tentativa de protocolo para 

quantificar a atuação de diversos agentes de degradação e indicação de medidas 
adequadas à melhoria das condições de conservação das coleções.

Com a intenção de desenvolver uma ferramenta simplificada de diagnóstico com 
uma metodologia que se adequa às condições de instituições museológicas bra-
sileira, Gonçalves et al. (2017) apresentam uma ferramenta que pondera aspectos 
e critérios qualitativos e quantitativos. O roteiro de diagnóstico, baseado na re-
visão e compilação extensiva de dezenas de ferramentas semelhantes publica-
das na literatura da área, está dividido em nove seções que avaliam instituição, 
entorno, edifício, sala da coleção, mobiliário, suporte de sustentação/embalagem, 
coleção, segurança e reserva técnica. Cada pergunta do roteiro gera uma pontu-
ação que pode ser positiva (favorece a conservação da coleção) ou negativa (prej-
udica a conservação). A ferramenta trata as questões específicas dos sistemas 
de climatização, na seção de infraestrutura. O roteiro completo e um tutorial de 
preenchimento estão disponíveis no site do Laboratório de Ciência da Conser-
vação da UFMG (Lacicor)[4]

4.1. Sistema ASHRAE de classificação dos sistemas de 
climatização
O sistema de ranqueamento dos sistemas de climatização desenvolvido pela 
ASHRAE (2007, p. 21.14) também considera alguns riscos a que a coleção está 
potencialmente submetida, em função das estratégias de gerenciamento ambi-
ental. Para classificar os sistemas a ASHRAE propõe um conjunto de critérios para 
coleções variadas. As classes são nomeadas como AA, A, B, C e D, e as primeiras 
apresentam critérios mais restritivos em termos de flutuações curtas e sazonais 
de temperatura e umidade relativa. A ASHRAE também adota a classificação de 
envoltórias de Conrad (1999) cujas definições refletem a tradição construtiva 
norte-americana de vedar os edifícios, em favor dos sistemas de climatização ati-
vos. 

[4]  http://lacicor.eba.ufmg.br/certificacao-de-reservas-tecnicas/ 
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Para Maekawa et al. (2015), 

A metodologia ASHRAE “Museus, Galerias, Arquivos e Bibliotecas” 
depende da seleção da classe de controle apropriada, determinada 
pelas vulnerabilidades específicas das coleções (...) mais do que na  
noção de que “maior controle é melhor”. “Museus, Galerias, Arquivos 
e Bibliotecas” também vincula a classe de controle possível na prática 
para um ambiente de conservação de coleções em um determinado 
edifício à técnica construtiva do edifício, tipo de envoltória e usos no 
passado. (MAEKAWA et al., 2015, p. 44, tradução nossa)

Com base no sistema de classificação ASHRAE, Maekawa et al. (2015) propõem 
um Protocolo de Classificação de Ambientes de Conservação para Climas Quentes e 
Úmidos (Protocolo HH) para coleções mistas, com os seguintes objetivos e critérios 
de conservação:

Minimizar o risco primário de danos às coleções por infestação 
biológica, especialmente microrganismos, devidos a níveis de umidade 
elevados, característicos de climas quente-úmidos;

Minimizar mudanças dimensionais e os estresses mecânica os nos 
objetos devido a variações temporalmente curtas ou sazonais na 
umidade e temperatura;

Manter as coleções em condições de temperatura e umidade próximas 
das médias históricas experimentadas previamente por elas, evitando 
riscos de estresse mecênico induzidos por alterações no clima “nativo” 
dos objetos;

Identificar o grau de risco de aceleração de danos químicos devidos à 
temperatura elevada. (MAEKAWA et al., 2015, p. 48-49, tradução nossa)

Maeakawa et al. (2015) explicam o método proposto, que de maneira similar ao 
método da ASHRAE, se organiza em uma tabela, onde

os três fatores de risco - microbiológico, mecânico e químico - são 
organizados verticalmente à esquerda como categorias de risco. A 
próxima coluna a direita identifica o risco específico em cada categoria. 
Similarmente à metodologia ASHRAE “Museus, Galerias, Arquivos e 
Bibliotecas”, a Classificação de Ambientes de Conservação - protocolo 
HH - usa médias históricas anuais como valores de referência, já que o 
risco mecânico irá aumentar se o clima ambiente se afastar do clima 
nativo do objeto. As próximas seis colunas - umidade (três primeiras 
colunas) e temperatura do ar (três colunas seguintes) - fornecem os 
parâmetros estatísticos, critérios e classes para as condições ambientais 
concernentes. (MAEKAWA et al., 2015, p. 49, tradução nossa)

Vale destacar que a consideração de desvios das médias anuais proposta por 
Maekawa et al. (2015) para avaliar riscos de danos físico-mecânicos ao acervo é 
a mesma abordagem proposta pela norma técnica europeia EN15757, que resul-
ta numa faixa de critérios-limite variável ao longo do ano, com base em médias 
móveis mensais.

Com base em séries temporais de temperatura e umidade relativa obtidas por 
procedimentos de monitoramento ambiental, tanto o método da ASHRAE quanto 
o protocolo HH e faixas de critérios-limite sugeridas na literatura técnica podem 
ser utilizados na avaliação dos sistemas de climatização de coleções por meio 
da obtenção de métricas de preservação no formato de índices de desempenho 
(GONÇALVES, 2013, p.336). Este tipo de métrica indica em qual porcentagem do 
tempo os parâmetros ou variáveis escolhidas para análise permanecem dentro de 
critérios-limites previamente determinados. Gonçalves (2013, p. 154) apresenta e 
compara diferentes métodos para determinação de critérios-limite para coleções 
contendo artefatos de madeira. Silva e Henriques (2015) comparam os critérios da 
ASHRAE com outras especificações internacionais desde a década de 1970. 

Kramer et al. (2015) por exemplo investigam, por meio de simulações computacio-
nais, o impacto de alterações em setpoints de temperatura em índices de desem-
penho calculados para as classes da ASHRAE, com vistas a ganhos em termos de 
eficiência energética, em um museu holandês. 
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Ferreira (2017) avalia estratégias de gerenciamento ambiental das coleções em 
um Centro de Arte Popular localizado em Belo Horizonte – MG, utilizando uma 
metodologia similar, que incluiu processamento e interpretação sistemática de 
dados climáticos externos e monitoramento microclimático interno, com vistas a 
minimizar a deterioração das coleções por mecanismos químicos, físico-mecânic-
os e biológicos.

4.2. Métricas de preservação
Gonçalves (2013) define as métricas de preservação como parâmetros que

1. Permitem uma avaliação quantitativa, mensurável, padronizada, reprodutível, 
facilmente compreensível e comunicável das condições de conservação de 
coleções, bem como dos riscos para a sua preservação, em função de condi-
cionantes ambientais;

2. Permitem comparar duas ou mais situações ambientais diferentes no mesmo 
espaço (sala ou mobiliário fechado), em diferentes épocas do ano, ou espaços 
distintos com diferentes condições ambientais, em termos da expectativa de 
vida das coleções;

3. Procuram integrar condições e mecanismos dinâmicos complexos, envolvidos 
na deterioração das coleções, resultando em medidas simplificadas (e por isso 
embutem incertezas) de fácil interpretação e possibilitando uma análise ex-
pedita de grandes quantidades de dados, inclusive por leigos. (GONÇALVES, 
2013, p.333)

Tais métricas servem como ferramentas de análise dos riscos a que o acervo está 
exposto e, com a sua interpretação, é possível adotar medidas preventivas de 
condições desfavoráveis para a conservação. As métricas são empregadas para 
a avaliação de riscos químicos, físico-mecânicos e biológicos. Gonçalves (2013) 
investiga em profundidade o uso das seguintes métricas, obtidas com base em 
monitoramento ambiental in loco e por simulações computacionais: índices de 

desempenho, isopermas, índice de preservação, índice de preservação pondera-
do pelo efeito cumulativo do tempo, teor de umidade nas condições de equilíbrio, 
mudança dimensional e fator de risco de mofo;

O uso das métricas de preservação aponta para um avanço metodológico-con-
ceitual por exigir conhecimentos específicos sobre os materiais dos objetos que 
constituem o acervo, como estes reagem ao microclima circundante e sobre os 
agentes e mecanismos de deterioração. Aponta-se o uso da ferramenta como 
um passo essencial para a consolidação do campo da Ciência da Conservação e 
apresenta métodos para sua obtenção por meio de simulações computacionais 
higrotérmicas e/ou fluidodinâmicas.

4.3. Avaliação integrada do gerenciamento ambiental 
para conservação de coleções
O método de diagnóstico apresentado por Ankersmit e Stappers (2017) procura 
abordar globalmente as relações complexas entre as necessidades das coleções, 
edifícios e usuários no gerenciamento dos riscos associados ao gerenciamento 
ambiental de coleções, incluindo a especificação de critérios-limite para o fun-
cionamento dos sistemas de climatização e possíveis medidas de mitigação dos 
riscos avaliados. Trata-se de um método conceitual (GONÇALVES, 2013, p. 51).

Lucchi (2016) apresenta uma metodologia simplificada de avaliação para diag-
nosticar e comparar a qualidade ambiental e do uso da energia em edifícios de 
museus (Environmental and Energy Quality - EEQ). Como outras abordagens con-
temporâneas, o protocolo engloba procedimentos de diagnóstico comuns ao ge-
renciamento de riscos e resulta em proposição de possíveis medidas mitigadoras 
dos problemas encontrados. Trata-se de uma lista de verificação (checklist) em 
que cada item presente tem o mesmo peso, sem critérios de ponderação, como 
busca fazer a ferramenta simplificada de diagnóstico desenvolvida no Lacicor 
(Gonçalves et al., 2017). A ferramenta proposta por Lucchi (2016) foi aplicada em 
50 museus da Europa. Dentre os resultados obtidos, os parâmetros da iluminação 
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aparecem como os de maior a qualidade ambiental, seguido pelos parâmetros 
termo-higrométricos, qualidade do ar, manutenção e o envolvimento do público 
e capacitação. Para a qualidade energética, o edifício e seus sistemas aparecem 
como fatores mais importantes, seguidos da manutenção, envolvimento do públi-
co, capacitação e uso de energias renováveis.

5. Considerações finais
A avaliação de estratégias de gerenciamento ambiental demanda a consideração 
de diversos parâmetros que podem ser agrupados nos eixos estruturantes de in-
fraestrutura do edifício em múltiplos níveis, materialidade e técnica construtiva 
das coleções, políticas e aspectos da gestão institucional e segurança, como eixo 
transversal. A literatura atual e os esforços de normatização têm organizado es-
ses parâmetros em diversas ferramentas de diagnóstico, que visam auxiliar nos 
processos de priorização e tomada de decisões, como sistemas de classificação e 
ranqueamento, métricas de preservação, principalmente índices de desempenho, 
que por sua vez dependem da escolha adequadas de critérios-limite para faixas de 
variação consideradas seguras para os objetos.

As prescrições de critérios-limite determinísticos para o gerenciamento ambiental 
de coleções visando a sua conservação preventiva, que caracterizaram a literatura 
técnica da área de Ciência do Patrimônio na segunda metade do séc. XX, vem de 
lá para cá, sendo sistematicamente revistas e relativizadas. Um marco significativo 
nesse processo foi a publicação das diretrizes do ICOM-CC / IIC, em 2014, marcan-
do uma tendência atual de adotar setpoints mais flexíveis para o gerenciamento 
ambiental, que atendam às necessidades do acervo, edifício e seus ocupantes, 
mas que também não gerem altos custos para a instituição e evite desperdícios.

Os métodos de avaliação integrada do gerenciamento ambiental propostos por 
Ankersmit e Stappers (2015) e Lucchi (2016) constituem tentativas de modelos 
mais holísticos de diagnóstico, em comparação com critérios-limites determinísti-
cos ou dinâmicos. Já o roteiro proposto por Gonçalves et al. (2017) constitui um 

esforço de simplificação e ponderação adequada dos parâmetros mais relevantes 
em cada caso.

De modo geral, alcançar a eficiência energética em instituições museais é um obje-
tivo viável. Para tal, é imprescindível conhecer bem o edifício e o seu desempenho 
higrotérmico frente o clima no qual se insere, quais as demandas do acervo con-
siderando o histórico dos objetos e o planejamento, prioridades e capacidades 
financeiras da instituição. 
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RESUMO
Apresentação do retrospecto das pesquisas para o projeto A casa senhorial em 
Lisboa e no Rio de Janeiro: anatomia dos interiores, desenvolvido por equipe 
de pesquisadores portugueses e brasileiros, por meio de colaboração entre a 
Universidade Nova de Lisboa e a Fundação Casa de Rui Barbosa. O projeto resultou 
em uma plataforma digital comum, que permite registrar, estudar e divulgar o 
patrimônio luso-brasileiro, em uma perspectiva pedagógica e informativa. 

A pesquisa versa sobre edifícios relevantes da cidade do Rio de Janeiro lançando mão 
do tratamento de múltiplas fontes documentais, como jornais, inventários, plantas, 
fotografias e pinturas, com o fim de reconstituir imóveis perdidos e alterados, rever 
trajetórias de profissionais e encomendantes e interpretar documentos. 

O estágio atual de tratamento e digitalização dos acervos documentais permite 
acesso a fontes primárias de forma inédita, tornando necessária a revisão 
da literatura clássica sobre história da arquitetura no Brasil, produzida 
majoritariamente no século XX. 

Segundo metodologia própria, o projeto apresenta hoje 25 casas portuguesas e 
20 brasileiras, com informações sobre seus exteriores, e interiores, segundo seus 
revestimentos (azulejos, estuques, pintura decorativa, etc.). O projeto introduz Goa, 
Índia, como nova área de investigação, permitindo que se expandam os estudos para 
interações culturais pouco exploradas.

Palavras-chave: casa senhorial, história da arquitetura, artes decorativas 
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O presente artigo apresenta o quadro atual do projeto inicialmente denominado 
“A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro: Anatomia dos interiores”, desen-
volvido, a partir de 2012, por iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, sob a co-
ordenação de Isabel Mendonça e Helder Carita, e outras instituições portuguesas, 
em cooperação com a Fundação Casa do Rio de Janeiro, cujos resultados são di-
vulgados em site. www.casaruibarbosa.gov.br.  O projeto é voltado para o estudo 
da casa de morada da nobreza e da alta burguesia durante os séculos XVII, XVIII e 
XIX, abordando múltiplos aspectos dos interiores. 

No Brasil, a equipe é composta pelas autoras deste artigo, com a contribuição 
de pesquisadores de diferentes instituições, como o Museu Nacional, FAU/UFRJ, 
EBA/UFRJ, da EAU/UFF, Museu da República/Ibram e Fundação Mariano Procópio, 
e conta também com o apoio do programa de bolsas da FCRB. Atualmente, co-
laboram como bolsistas a pesquisadora, pintora e designer Ana Cláudia de Paula 
Torem, e as estudantes Madjory A. Pereira e Jordhanna F. de Oliveira.

 A pesquisa tem como premissa a importância do estudo da casa nos âmbitos de 
sua significação material, social e simbólica. A casa senhorial, conforme observa 
Helder Carita, é mais do que um simples habitat, mas uma estrutura simbólica de 
representação do poder de uma família e da sua hierarquia no contexto da socie-
dade onde se enquadra. Vivendo uma forte relação com os símbolos de prestí-
gio e de hierarquia social presentes em cada época, a casa senhorial é ainda em 
suas diferentes formas um testemunho das transformações que a sociedade e 
o gosto vão assumindo ao longo dos séculos. Na sua estética e busca do belo, a 
casa é também afirmação de aspirações mais profundas que revelam a relação do 
homem com a natureza ao longo da História.

O projeto se desenvolve a partir de quatro linhas de investigação: I. Mecenas e 
artistas. Vivências e rituais; II. Identificação das estruturas e dos programas dis-
tributivos e o estudo aprofundado de nomenclaturas funcionais e simbólicas de 
cada espaço; III. Estudo da ornamentação fixa: azulejos, tetos, talhas, pinturas, 
estuques, têxteis, pavimentos, chaminés, janelas e portas, mobiliário integrado; IV. 
O equipamento móvel nas suas funções específica.

Como metodologia, foram inicialmente selecionados 25 edifícios na região de Lis-
boa, construídos entre o século XVII e o primeiro quartel do século XX, e dez ed-
ifícios na região do Rio de Janeiro e arredores, representativos dos séculos XVIII, 
XIX e do primeiro quartel do século XX, conjunto que vem sendo gradualmente 
acrescido, contando hoje com 20 edifícios.

Para essa seleção foram elencadas as construções que ainda mantivessem integri-
dade física suficiente para permitir a análise direta de sua divisão espacial, revesti-
mentos e aspectos decorativos, e mobiliário original. Na linha temporal, tomou-se 
como marco inicial a instituição do Rio de Janeiro como sede do Vice-Reino do 
Brasil, em 1763, e o início do século XX, com quando foram promovidas profundas 
reformas urbanas, em especial, a disseminação da rede elétrica.

Foram considerados ainda as diferentes tipologias arquitetônicas, programas e 
as formas de ocupação dos lotes, ambiências e aspectos decorativos, bem como 
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dos diferentes perfis que compunham os grupos de elite de cada período.  Entre 
imóveis urbanos e suburbanos, temos casas térreas e sobrados situadas nos alin-
hamentos das ruas do centro urbano; solares, mansões e palacetes, recuados em 
largos terrenos das freguesias urbanas; e, pelos arredores, chácaras e quintas. 
Além disso, figuram na amostragem casas de fazendas e engenhos das freguesias 
rurais do século XVIII.

Os proprietários situam-se dentre os estamentos de elite de cada período de con-
figuração política e administrativa do Rio de Janeiro ― “nobreza da terra”, dig-
nitários do clero, do poder judiciário e do governo, realeza, aristocracia e altos 
negociantes, capitalistas e empresários.

Apesar de concentrada nos limites políticos, geográficos e historicamente defini-
dos da cidade, foram introduzidos imóveis de regiões circunvizinhas, que man-
tivessem estreitos laços políticos, econômicos e culturais com o Rio de Janeiro, 
como Juiz de Fora, Petrópolis, Paty de Alferes, e Vassouras.

A pesquisa realiza extenso levantamento bibliográfico e documental sobre cada 
um dos edifícios, justapondo informações, textos e imagens de origens diversas. 
São analisadas fontes iconográficas, como desenhos artísticos, desenhos técnicos, 
plantas, mapas, vistas, perspectivas, e registros fotográficos pormenorizados, de 
aspectos gerais e detalhes dos exteriores e interiores atuais dos edifícios íntegros. 
O estágio atual de tratamento e digitalização dos acervos documentais permite 
acesso a fontes primárias de forma inédita, permitindo revisão da literatura clás-
sica sobre história da arquitetura no Brasil, produzida majoritariamente no século 
XX. 

Como fontes textuais, são examinados relatos de viajantes, diários e corre-
spondências, coleções de jornais e revistas; bem como documentos administrati-
vos públicos e privados e documentos judiciais, como livros de notas, testamentos 
e Inventários 

Nesse âmbito, cabe destacar a grande relevância das escrituras de transmissão 
de propriedade (compra, venda, doação, sucessão), que permitem comprovar a 
propriedade de determinado imóvel e a cadeia sucessória, a data das transações, 
o valor atribuído ao bem em diferentes datas, e inventários. São também exam-
inados livros, artigos e de produção acadêmica sobre os edifícios e a arquitetura 
do período.

Em seguida, os dados recolhidos são processados para a montagem das páginas 
do site, com o preenchimento das fichas correspondentes às campos e subcam-
pos. São quatro campos: “Casas senhoriais”, “Glossário”, “Artistas” e “Fontes Doc-
umentais”, sendo que o campo “Casas Senhoriais” se articula segundo os filtros 
”designação”, “século”, “ano”, “país”, e é desdobrada a cada casa em seis subseções 
“arquitetura”, “programa interior”, “azulejaria”, “estuques”, “pintura decorativa” 
e “decoração diversa”, que correspondem aos aspectos históricos, urbanos, ar-
quitetônicos e decorativos.

As imagens são tratadas e preparadas para inserção em cada divisão das respec-
tivas categorias (azulejaria, estuques, pintura decorativa etc), enquanto são elab-
orados desenhos de plantas arquitetônicas dos vários pisos, com o recurso do Au-
toCAD. Em paralelo, são elaborados textos descritivos e analíticos para os vários 
campos definidos em cada uma das fichas do inventário. 

O projeto promove também workshops, realizados de 2011 a 2013, na FCRB, e 
colóquios internacionais, iniciados em Lisboa (2014), e realizados no Rio de Janeiro 
(2015), no Porto (2016), em Pelotas/RS (2017) e, em junho de 2018, em Fafe, Portu-
gal. Os eventos resultaram em anais, divulgados por intermédio do site do projeto.

Outro resultado foi a organização do grupo de pesquisa Casas senhoriais e seus 
interiores: estudos luso-brasileiros em arte, memória e patrimônio, que reúne 
pesquisadores e bolsistas que estudam o tema.
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As casas senhoriais 
O atual conjunto de casas brasileiras é composto de quatro edifícios do século 
XVIII ‐ Engenho da Taquara, Engenho do Capão do Bispo e Engenho do Viegas, e a 
Fazenda Pau Grande, antigo engenho de açúcar e, depois, de plantio de café, em 
Paty de Alferes; 14 construções do século XIX − Casa da Hera, Casa da Marquesa 
de Santos, Casa de Rui Barbosa, Chácara do Chalet, Palacete Barão de São Clem-
ente, Casa do Mordomo, Palacete Babilônia, Palacete de São Cornélio, Palácio do 
Catete, Palacete Tavares Guerra, Palácio Imperial, Quinta da Boa Vista, Solar do 
Jambeiro, Villa Ferreira Lage, e dois palacetes do início do século XX, Palacete Guin-
le de Paula Machado e Palácio Laranjeiras.

As casas de elite dos séculos XVIII, XIX e XX

Conjunto das 20 casas estudadas

Uma das casas do século XVIII estudadas é o Engenho da Taquara, situado em 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e remonta à antiga fazenda que pertenceu a Salvador 
Correia de Sá. A construção é térrea em sua maior parte, com sobrado parcial na 
faixa central, a entrada se dá por três escadas, uma central e duas laterais, que 
desembocam na varanda, que é sustentada por colunas toscanas de alvenarias, 
interrompida no módulo central por cinco arcos plenos. A planta desenvolve-se 
em torno de um pátio central, com amplo telhado de telhas de barro tipo capa 
e bica, com fachada principal voltada para o nordeste. A capela ocupa edifício 
anexo, ligado ao principal por um pequeno corpo recuado. 
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As terras do Engenho do Capão do Bispo integravam a enorme sesmaria dos je-
suítas, que confrontava com o termo da cidade. A fazenda foi confiscada à Com-
panhia de Jesus em 1759, sendo desmembrada e leiloada em 1761; a propriedade, 
que ficou conhecida como Capão do Bispo, foi adquirida por D. Mascarenhas de 
Castelo Branco, o primeiro brasileiro nato a ser nomeado bispo na colônia. A casa 
é térrea, sobre porão alto parcial, que ocupa a faixa fronteira; a entrada se dá lat-
eralmente, através de escada que dá acesso à varanda fronteira. A planta desen-
volve-se em torno de um pátio central, com amplo telhado de telhas de barro tipo 
capa e bica, com a fachada principal voltada para sudeste, sendo a fachada princi-
pal composta pela varanda sustentada por colunas toscanas de alvenaria e escada 
lateral em pedra, localizada à direita. O porão alto tem acesso por três portas de 
madeira de verga reta. 

O Engenho do Viegas está situado na antiga freguesia de Campo Grande, a três 
dias de viagem do centro urbano, antes das melhorias dos caminhos ocorridas no 
início do século XIX. O proprietário original também foi personagem do processo 
de conquista, mas o tamanho da propriedade e a distância da cidade demonstram 
uma menor proeminência social. A casa fica hoje no bairro de Senador Camará, 
também sobre uma pequena colina, numa área de preservação ambiental. Há 
uma simetria na planta, sugerindo que esta conserva em grande parte sua confor-
mação original, ainda que se perceba um claro acréscimo nos fundos, criando um 
estreito pátio interno. A casa está construída a meia encosta, com um porão alto 
aproveitando a diferença de nível, com fachada principal é voltada para norte-nor-
deste. A capela de N. Sa da Lapa fica à esquerda da casa, à qual está ligada pela 
varanda, o que proporciona uma entrada privada ao nível do coro. As duas edi-
ficações configuram um pátio frontal, por onde se dá o acesso público à capela. 
A fachada principal é marcada pela colunata da varanda, com colunas de tijolo 
de ordem toscana. No embasamento predominam os cheios, com três portas de 
acesso ao porão. 

A Fazenda Pau Grande, localizada no distrito de Avelar, no município de Paty dos 
Alferes, é originária de sesmaria voltada para a exploração do açúcar, e foi trans-

formada, nas primeiras décadas do séc. XIX em fazenda de café. O edifício princi-
pal, que substitui a antiga acanhada construção original, foi erguido por volta de 
1805, sobre pequena elevação, tendo à sua frente uma área ajardinada, seguida 
de um extenso terreno em nível inferior, onde outrora se situava o grande terreiro 
de café. Três escadarias de pedra conduzem ao jardim suspenso e à entrada da 
sede principal. Nos fundos, uma encosta arborizada tangencia toda a construção e 
seus arredores, sendo o terreno à direita constituído pelo antigo engenho. Unifor-
midade e horizontalidade caracterizam esta grandiosa casa de vivenda composta 
por dois pavilhões laterais simétricos e um corpo central, o qual constitui o eixo 
da construção. Com telhados em quatro águas, os blocos laterais flanqueiam o 
centro do edifício encimado por frontão triangular, destacando o local onde se 
situa a capela. A construção com planta em “U” composta por dois pavimentos no 
frontispício, apresenta as laterais estendendo-se em um único piso, em função do 
terreno ascendente na direção da encosta montanhosa. No lado direito do terre-
no encontra-se o antigo engenho, do qual se destaca a altíssima chaminé.

Já no século XIX, a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro influencia a 
formação e organização das casas de chácaras. A instalação de d. João em São 
Cristóvão, e de d. Carlota Joaquina em Botafogo, incrementam a descentralização 
e expansão da cidade em direção às zonas sul e norte. A instalação das famílias 
de maior poder aquisitivo nos novos bairros se faz em terrenos maiores, em chá-
caras que deixam de ser apenas casas de recreio ou residências temporárias. A 
casa de chácara toma as características da casa urbana, colocando-se na frente do 
terreno, embora despregada das divisas laterais. Integram um conjunto de casas 
relacionadas com a família real a Quinta da Boa Vista, a Casa da marquesa dos 
Santos, a Casa do Mordomo e a Palácio de Petrópolis.

A Quinta da Boa Vista, propriedade resultante do desmembramento de antiga 
fazenda dos jesuítas, foi cedida pelo comerciante Elias Antônio Lopes para insta-
lação da Família Real portuguesa. Foi Paço Real, de 1808 a 1822, Paço Imperi-
al, de 1822 a 1889, sede plenária da primeira Constituição, em 1892, e sede do 
Museu Nacional, que em 1946 seria incorporado à Universidade do Brasil, hoje 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro. Edificação em três pavimentos, com dois 
pátios internos e dois prismas de ventilação, somando uma área de 13.923,00m2 
(3 pavimentos de 4.641,00m2 cada), com composição arquitetônica e volumetria 
simétrica. Como principais revestimentos tem-se, no primeiro pavimento (térreo) 
os pisos em ladrilho hidráulico e mármore, nos segundo e terceiro pavimentos, 
tetos, pisos e estruturas de barrotes em madeira. O edifício sofreu sucessivas am-
pliações e modificações, por diversos arquitetos: John Johnston (inglês), Manuel 
da Costa (português), Jean Pierre Pèzèrat (francês), Manuel de Araújo Porto Alegre, 
Theodore Marx e Francisco Bethencourt da Silva. De 1857 a 1861, recebeu amplo 
projeto decorativo pelo pintor e cenógrafo italiano Mario Bragaldi, (ver PESSOA, 
Ana, 2015) e os jardins foram remodelados por Auguste François Marie Glaziou. 

A Casa da Marquesa de Santos é resultado da reforma de um antigo casarão co-
lonial, situado em uma propriedade que reuniu duas chácaras das vizinhanças da 
Quinta, promovida por D. Pedro I para instalar d. Domitila de Canto e Melo. A refor-
ma, realizada de 1824-1827, teve o risco atribuído a diferentes arquitetos, como 
o arquiteto francês Pierre Joseph Pézerat; sendo que as obras ficaram a cargo do 
arquiteto português Pedro Alexandre Cravoé; a decoração escultórica deve-se aos 
irmãos franceses Marc e Zepherin Ferrez, e a pictórica ao artista fluminense Fran-
cisco Pedro do Amaral. É uma das mais elegantes construções do período, com 
revestimentos nobres, como mármores, granitos e madeiras de lei. Em termos 
arquitetônicos, se destaca o Salão Oval, que se projeta para fora da fachada que 
se volta para os jardins internos. Destacando-se juntamente com este Salão, as es-
cadarias em curva que descem externamente, à céu aberto, do segundo andar. O 
palacete recebeu fino tratamento decorativo, com as dependências do andar su-
perior revestidas de painéis em relevo e pinturas em diferentes temáticas – Salão 
da Aurora, Salão da Música, Salão da Águia, Salão dos Deuses e Salão da Flora. As 
sancas e os tetos foram trabalhados em relevo escultórico, em ciclos narrativos 
que se combinam com a temática dos salões. A casa abrigou outros moradores, 
como a princesa Maria da Glória, José Bernardino de Sá, negociante na praça do 
Rio de Janeiro, de 1847 a 1854, Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, Abel 

Parente, entre outras personalidades. Em 1938, foi tombada pelo IPHAN, e desap-
ropriada em 1961, e transformado em Museu.

A Casa do Mordomo, hoje chamado Palacete Laguna, tem origem num conjunto 
de sobrado e jardim em terras da Quinta da Boa Vista, conhecido como Quinta ou 
Chácara da Joana, referência ao rio Joana, residência dos Mordomos do Imperador 
de D. Pedro II. Está situado na Rua General Canabarro, 731, Maracanã, Rio de Ja-
neiro, já sem conexão direta com a Quinta. A casa encontra-se no centro do atual 
terreno, com fachada principal voltada para sudeste. A casa tem dois pavimen-
tos, mais o subsolo, e planta em “L”; sofreu diversas intervenções, uma dela por 
Theodor Marx, arquiteto da Casa Imperial. Esta intervenção deu a casa aspecto 
neoclássico, com uma espécie de torreão e ala de serviços, perdido nas reformas 
posteriores. Em outros momentos ganhou uma varanda de estilo mourisco, uma 
varanda em ferro no primeiro piso, e uma porte-cochére também em ferro.

O Palácio Imperial foi erguido em estilo neoclássico, entre 1845 e 1862, como 
residência de verão de D. Pedro II, segundo projeto de Júlio Frederico Koeler, com 
complementação de Cristóforo Bonini. A construção do palácio contou ainda com 
a participação, após a morte de Koeler, dos engenheiros José Alexandre Alves 
Pereira Ribeiro Cirne, Joaquim Candido Guillobel e José Maria Jacinto Rebelo. Está 
situado em área central de Petrópolis, cidade planejada e construída a partir de 
decreto imperial de 1843. Embora bastante adensada, a área vizinha ao palácio 
ainda concentra inúmeras casas de elite do segundo império. O palácio está situa-
do em centro de terreno, com vasto parque ajardinado, executado por João Batista 
Binot. Edifício tem com corpo central de dois pavimentos, arrematado por frontão 
triangular e platibanda. Um pórtico em cantaria encimado por terraço projeta-se 
à frente do pano central; duas alas laterais simétricas completam a composição, 
com varandas nas duas extremidades, que dão acesso aos jardins. Apesar do cor-
po central elevado, o edifício é marcado pela horizontalidade, acentuada pela lon-
ga platibanda que oculta o telhado, frisos e cornijas que arrematam e separam os 
pavimentos e o embasamento em argamassa simulando silharia, com óculos de 



7260 7261

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

ventilação do porão. Com decoração sóbria, destacam-se os estuques do teto do 
salão de música.

Situada em Vassouras, a Casa da Hera é uma casa de chácara da aristocracia ca-
feeira, que pertenceu ao capitalista Joaquim Teixeira Leite e, por herança, à sua 
filha Eufrásia. A casa principal é em centro de terreno, com fachada principal vol-
tada para sudoeste; possui um jardim amplo e arborizado, além de palmeiras im-
periais, canteiros e um pátio interno. A construção é da primeira metade do século 
XIX, com registros em plantas da cidade de 1836, e em 1858, já com muros de 
delimitação da chácara com a rua. A casa é um pavilhão de pavimento único, com 
planta retangular e pátio central, com um anexo também de planta retangular 
justaposto nos fundos à esquerda, que comporta a cozinha e suas dependências. 
Está elevada do nível do solo por um porão não habitável, e tem entrada pelo 
lado menor do retângulo, voltada para sul. A cobertura é em telhas de barro tipo 
canal, arrematados por uma cornija simples que esconde os caibros. Com objetos, 
mobiliário e ambientes preservados por determinação de Eufrásia, mantém rico 
testemunho sobre o ambiente doméstico da época.

Ambiente da Casa de Hera e página do site

Outro conjunto estudado pelo projeto são as casas da família Clemente Pinto: O 
patriarca da família Clemente Pinto foi Antônio, nascido em Portugal em 1795, que 
emigrou para o Brasil aos 12 anos, onde se iniciou no comércio como caixeiro. 
Atuou no próspero ramo do tráfico de escravos, na exploração agrícola e aurífera, 
até se dedicar intensamente à cultura do café. Como fazendeiro de grande pro-
dução, empenhou-se na construção da estrada de ferro para escoamento do café 
da região serrana até à Baixada. Casado com a prima, Laura, teve dois filhos que 
chegaram à idade adulta: Antônio (1830 – 1898), futuro conde de São Clemente, e 
Bernardo (1835 –1914), futuro conde de Nova Friburgo. Foi agraciado com o título 
de barão de Nova Friburgo em 1854 e, seis anos depois, com o de barão com hon-
ras de grandeza de Nova Friburgo, um mês após a inauguração do primeiro trecho 
da Estrada de Ferro de Cantagalo. Ele dedicou-se, de 1858 a 1865, à construção 
de suntuoso edifício, o Palacete Nova Friburgo, atual Museu da República, situa-
do bairro do Catete, projetado arquiteto prussiano Karl Frederich Gustave Waeh-
neldt, chegado ao Brasil em 1852, onde permaneceria até 1870. Para seu rico 
projeto arquitetônico e decorativo, foram contratados escultores, estucadores, 
gravadores, pedreiros, carpinteiros, entre outros da Prússia, Portugal e França. 
Com edifício implantado na testada do lote, tem uma grande área arborizada que 
se estende até a praia. O edifício tem três pisos, sendo o primeiro todo de cantaria 
com seis janelas e uma porta central na frente, o segundo e o terceiro forrados 
de mármore com sete portadas de sacadas, também na frente, jardim ao lado, 
com portão e grades ferro, casa de sobrado anexa ao mesmo palacete, cocheira e 
demais dependências. No 2º piso, estão as salas nobre, profusamente decoradas 
com estuques e pinturas parietais – o salão nobre, o salão amarelo e a sala dos 
banquetes, o salão mourisco e a sala pompeana, e a capela. 

O barão ergue, em 1862, com o mesmo arquiteto prussiano, Waehneldt, a Chá-
cara do Chalet, casa de campo instalada em meio um extenso parque, em Nova 
Friburgo/NF, projetado pelo paisagista francês Auguste Glaziou. A propriedade, 
com 6,43km2 pertenceu à família Clemente Pinto até 1913, quando foi vendida à 
família Guinle; em 1957, seria transformada em loteamento residencial e clube, 
preservando o núcleo onde está a edificação, como sede do empreendimento. 
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A planta da casa desenvolve-se simetricamente em torno do pátio central con-
tornado por galerias, de forma que a circulação interna se dá pelo pátio ou en-
tre cômodos dando acesso aos seus adjacentes; o quadrado formado em plantas 
pelos setores social e íntimo, é estendido pelos dois anexos retangulares poste-
riores, que abrigam o setor de serviço, ambos formando uma planta em “A”. O 
telhado com várias águas aparentes, com telha colonial apresentando desenhos 
formados pelo chamado entelhamento à mourisca e beirais acentuados. As bor-
das, dos beirais são arrematados por lambrequins, com desenhos caprichosos. 
Internamente, os cômodos apresentam decoração em estilo renascentista, salvo 
o pátio central que foi construído no mais puro estilo mourisco árabe com repuxo 
característico. 

A terceira propriedade da família é o Palacete São Clemente, antiga residência do 
barão de São Clemente, erguida por volta de 1859, e situada à Rua Marquês de 
Abrantes, nº 55, no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. A casa se localiza no meio 
de um terreno arborizado que se separa da via pública através de um gradil em 
ferro fundido, sobre base de cantaria. A orientação da fachada principal é oeste. 
Assim como muitas casas de chácara desta região, o palacete de São Clemente 
teve parte seu terreno loteado, tomando forma irregular. Além da casa principal, 
outros edifícios foram adicionados em períodos posteriores, para atender às ne-
cessidades do Colégio Bennett, que ocupa o imóvel desde 1919. A casa é um sob-
rado, sobre porão alto situado em centro de terreno, em composição que segue 
os princípios do neoclássico. O pavilhão tem planta em “L”, sendo o bloco principal 
quase quadrado, acrescido de uma pequena ala que abrigava serviços. O imóvel 
sofreu reformas, com o acréscimo de uma varanda de ferro e escadaria nos fun-
dos. O sótão é habitável, e uma camarinha ocupa o ponto mais alto do telhado, 
paralela à fachada principal. 

Em Botafogo, em 1850, foi inaugurada a casa de chácara do comerciante Bernardo 
Casimiro de Freitas, cercada por jardim e com quintal aos fundos, onde se es-
tendia um grande parreiral sob pérgula de ferro. O edifício era um sobrado par-
cial e porão, com partido em forma de U, com telhado em platibanda e fachada 

com predominância horizontal, quebrada pelo corpo central elevado, e decorada 
com elementos neoclássicos como pilastras de fuste canelado e capitel ornado, 
frontão triangular e arquitrave trabalhada. O interior era distribuído segundo um 
eixo central em áreas social, privada e de serviços, sendo o térreo ocupado pelas 
áreas sociais, doméstica e de serviços domésticos e copa; o andar superior era 
reservado para os quartos do casal e filhas, e na área externa, cavalariça, cocheira 
e senzala, com os serviços de cozinha e lavagem instalados sob telheiros, além de 
banheiro e galinheiro. Na década de 1860, a casa foi ampliada com a construção 
de outro bloco assobradado, ligado ao primeiro por um passadiço. Em 1879, já do 
comerciante Albino de Oliveira Guimarães, a propriedade sofre grandes reformas, 
tanto na área interna como externa. Ele introduziu, com o apoio de estruturas 
metálicas, varandas na fachada principal e nos fundos do passadiço, ampliando 
as circulações da casa, além de melhorias nas instalações hidráulicas e nova con-
figuração no jardim, com a implantação de artefatos do estilo romântico, como 
pontes, caramanchões e quiosques. Após breve período de posse de John Roscoe 
Allen, a propriedade foi adquirida por Rui Barbosa, que a ocupou de 1895 a 1923, 
com a sua morte, foi adquirida pelo governo federal para transformá-la em museu 
em homenagem ao último morador. Seu interior está preservado, com extensa 
biblioteca, tetos decorados de estuque, objetos e rica mobília de época.

Uma das mais expressivas casas de chácaras brasileiras foi erguida em 1862, em 
Juiz de Fora, a Villa Ferreira Lage, situada em amplo terreno, então com 400.00m, 
pertencente ao comendador Mariano Procópio Ferreira Lage (1821-1872). Hoje, 
a propriedade, com área bem reduzida, abriga o Museu Mariano Procópio. A ed-
ificação de prisma retangular, de inspiração renascentista, foi projetada pelo ar-
quiteto alemão Carl August Gambs, e está situada em um ponto elevado da área 
da chácara, em local intensamente arborizado, com fachada principal voltada para 
sudoeste. O edifício é composto por dois pavimentos e um porão semienterrado, 
com torreão mirante do lado esquerdo. A composição apresenta forte marcação 
horizontal, reforçada por faixas resultantes do revestimento de tijolo aparente em 
duas cores. O embasamento em pedra possui óculos pentagonais de iluminação 
e ventilação do porão. A residência é unida por um passadiço, que originalmente, 



7264 7265

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

conectava a residência à área do pomar, nitidamente um setor mais íntimo da 
casa. Atualmente, esta área é ocupada por outro bloco de construção, que abriga 
a coleção do museu, localizado em um ponto mais elevado. Seus ambientes são 
decorados com estuques, pinturas parietais, painéis de lambri e papéis de parede. 

Nesse mesmo ano, 1862, está sendo concluída reforma promovida por José Ribeiro 
da Silva em antiga propriedade adquirida da tradicional família Velho da Silva, no 
Catete, Rio de Janeiro. Com a morte Ribeiro Silva, ela seria adquirida por João Mar-
tins Cornélio dos Santos, diretor do Banco Comercial e comissário de café, quando 
passaria a ser denominada Palacete Cornélio. Residência térrea, com porão alto, 
situada de frente para a rua do Catete, com fachada principal voltada para o leste. 
A composição é simétrica, dividida em três panos delimitados por colunas com-
pósitas, tendo o centro marcado por um frontão. Possuem dois blocos recuados 
nas laterais, que criam pátios de acesso a casa, cercados por gradis de ferro com 
portões. No lado direito há uma passagem para o jardim que se localiza nos fun-
dos da construção, através de um arco pleno. Hoje bastante danificado, tinha a 
área nobre decorada com estuques e pinturas decorativas com cenas históricas, 
como a passagem do Humaitá, episódio da Guerra do Paraguai. 

Outra imponente construção, o Palacete Babilônia, começou a ser erguida, em 
1864, pelo banqueiro e comerciante Antônio Alves da Silva Pinto, em seguida, foi 
adquirido pelo futuro barão de Mesquita, sendo que desde 1889 é ocupado pelo 
Colégio Militar. O edifício situa-se em um terreno flanqueado pelo morro da Pedra 
da Babilônia, dentro de ampla área arborizada, e faz divisa com as ruas São Fran-
cisco Xavier e Barão de Mesquita, antiga Rua da Babylonia. O edifício é uma con-
strução neoclássica composta de dois pavimentos sobre porão alto habitável. Esta 
morfologia divide as frontarias horizontalmente em três níveis a partir do térreo, 
o qual forma uma espécie de silhar. As duas bandas horizontais superiores cor-
respondem ao primeiro pavimento, que separado do porão alto por um bandeau 
em cantaria, se eleva até a arquitrave. O segundo pavimento caracteriza-se como 
um sobrado parcial no mesmo nível da platibanda. Destacam-se alguns elementos 
característicos das composições clássicas como a cornija com modilhões rematan-

do o beiral, as entradas marcadas por colunas, e o frontão clássico encimando o 
corpo central das fachadas secundárias. No interior, o primeiro pavimento tem 
quase todos os ambientes decorados com forros estucados, pinturas murais, 
baixos-relevos, e pinturas de fingimento.

Em 1872, em Niterói/RJ, foi construído por rico comerciante português o sobrado 
que hoje abriga o Solar do Jambeiro, situado em meio à chácara arborizada. Após 
servir, breve período, como residência de seu construtor, foi ocupado por famílias 
e atividades diversas até ser desapropriado pela municipalidade, em 1997. O ed-
ifício é um prisma retangular, dividido em dois pavimentos, esse volume é queb-
rado pelo acrescento de duas varandas de ferro, uma maior na fachada principal 
e outra menor na lateral direita. O acesso principal se faz através da varanda, 
chegando a um vestíbulo central que se comunica, com a sala de visitas à direita, 
a sala de jantar à esquerda, através de uma pequena antessala, e com a escada 
nobre. No piso superior, a distribuição se faz através da galeria da escada e de 
um corredor que substituiu a circulação interna dos cômodos. Uma sala ocupa a 
lateral direita da construção, e vários quartos se sucedem para o lado esquerdo. 
Os serviços se encontram em construção anexa, nos fundos da principal, à qual se 
ligam por uma passagem coberta. A fachada principal é revista por azulejos por-
tugueses de estampilha; azulejos de outros tipos, de feitios e desenhos especiais, 
emolduram as portas e janelas, bem como os cunhais, as frisas e as barras, de tal 
forma que são desprovidas de azulejos, apenas as guarnições dos vãos e a bacia 
corrida que contorna as três fachadas é que são de cantaria. A entrada é marcada 
por varanda-pórtico em ferro fundido.

Em 1884, a família Tavares Guerra ergueu o seu original chalet, conhecido como 
Casa do Sete Erros, situado na rua Ipiranga, em Petrópolis. O engenheiro re-
sponsável foi o alemão Karl Spangenberger, que recrutou mão-de-obra de imi-
grantes alemães ao invés de escrava. Destacam-se as participações dos pintores 
em decoração: o austríaco Carl Shäffer e o italiano Gustavo Dall´Ara. O projeto 
paisagístico dos jardins é atribuído à Auguste Glaziou. O chalet eclético, em esti-
lo vitoriano, exibe fachadas de configuração assimétrica, com três pavimentos e 
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porão alto, o recorte irregular da planta dos três pavimentos divide a edificação em 
três blocos distintos que compõem as quatro fachadas. Com tipologia tão diversa, 
os espaços no piso térreo formam três blocos distintos, enquanto no primeiro an-
dar a distribuição dos cômodos se mantém mais uniforme. O último piso equivale 
à área do sótão, portanto se localiza junto à cobertura, abrindo para o exterior 
através das lucarnas e janelas sob os telhados em quina. Uma pequena claraboia 
na parte posterior do edifício permite a entrada de luz até o primeiro pavimento. 
No primeiro piso estão as salas nobres – vestíbulo, salas de jantar, visita e música, 
fumoir, profusamente decoradas com pinturas parietais e estuques, no segundo 
piso ficam os dormitórios, quartos de vestir e a varanda lateral, distribuídos em 
ambos os lados do corredor central, assim como alguns cômodos de serviço; no 
terceiro piso está a capela da família

A família Guinle integrava a elite financeira e social da cidade, formada por Edu-
ardo Pallasim Guinle, um dos fundadores da Companhia Docas de Santos, sua 
esposa, Guilhermina e sete filhos. Os negócios da família se expandiram para as 
áreas de produção e distribuição de energia elétrica, imobiliárias, indústria têx-
til, bancos, construção civil e hotelaria. Eles foram responsáveis pelos mais belos 
palacetes ecléticos, além de edifícios comerciais e do hotel Copacabana Palace. O 
projeto estuda dois desses palacetes, projetados pelo arquiteto Armando da Silva 
Telles, a partir de risco de Joseph Gire que também foi responsável pelos projetos 
do Palácio Laranjeiras Palacete Guinle de Paula Machado e Palácio Laranjeiras. 

O Palacete Guinle/Paula Machado, em estilo eclético francês, é resultado de refor-
mas promovidas em um antigo sobrado, em 1910 em 1917. A pertenceu à família 
de Celina Guinle de Paula Machado até 2005, sendo hoje ocupada pela Firjan. O 
piso térreo compreende a área social ‐ vestíbulo, sala de jantar e de estar, es-
critório de serviço ‐ cozinha, copa e adega, com a área íntima no segundo pavi-
mento ‐ terraço, quartos e banheiro, interligados por uma elegante escada. Em 
bloco anexo, os quartos dos empregados e a garagem. Merece destaque para a 
porte-cochère aterraçada, o telhado em mansarda e o torreão central em ardósia.

O Palácio Laranjeiras foi construído por Eduardo Guinle entre 1910 a 1913, situa-
do em um platô, a 25 metros acima do nível da rua, situado em uma extremidade 
da encosta do morro Nova Cintra, em meio a extenso parque. A construção, cuja 
planta tem a forma da letra “Y”, possui dois pavimentos em todas as zonas. Ele 
está assentado sobre um porão alto, que avança para além do alinhamento das 
fachadas, formando um sinuoso terraço que circunda o pavimento da zona de 
aparato. O piso térreo reúne os ambientes sociais, o vestíbulo ou hall, as salas de 
visitas e de jantar, além de duas saletas, o fumoir e de música. Uma monumental 
escadaria liga o vestíbulo, no pavimento térreo, ao bilhar, no 1º pavimento, onde 
se encontram também biblioteca e a galeria que cobre a sala de jantar. Construído 
com materiais nobres, rica decoração e mobiliário importando, o palacete é uma 
das mais exuberantes mansões brasileiras.

A título de conclusão, pode-se considerar que esse estudo tem caráter inédito 
ao propor que se avalie, de forma integrada, a organização espacial dos espaços 
domésticos, sua decoração, seus equipamentos e objetos, e as práticas cotidi-
anas das elites portuguesas e brasileiras, e suas mútuas influências. O sistema 
de pesquisa por intermédio de filtros permite que se agrupe as casas segundo 
critérios temporais, de localização, aspectos arquitetônicos e decorativos, além da 
busca livre, que identifica palavras nos textos.

A colaboração de diferentes especialistas possibilita o estudo comparado das ca-
sas portuguesas e brasileiras, permitindo que se determinem padrões espaciais, 
decorativos e de gosto, de forma evolutiva ao longo de três séculos. É importante 
ressaltar que essa integração multidisciplinar permite recuperar os múltiplos as-
pectos materiais e simbólicos que revestem a casa.
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Casas portuguesa, goense e brasileira

A expansão territorial do escopo do projeto que envolveu Goa, assim como serão 
incorporadas outras regiões brasileiras, como Belém e Pelotas, trará nova dinâmi-
ca e interesse para o projeto.

A plataforma digital, em fase de atualização, amplia o alcance do projeto, divulgan-
do o resultado das pesquisas de forma rápida e de fácil acesso. O site contribui, as-
sim, para ampliar os canais de divulgação e preservação do patrimônio construído 
luso-brasileiro, disponibilizando o registro detalhado da situação atual, bem como 
informações históricas e documentais dos imóveis estudados.
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RESUMO
Esse artigo tem como objetivo descrever sobre a arte mural ressaltando seu aspecto 
poético bem como as analogias com a sociedade na qual está inserido, levando 
em consideração tanto o espaço no qual se instala quanto às múltiplas funções 
que assume ao interagir com os usuários e a arquitetura. Para tanto se adotará a 
concepção de mural como ato de linguagem, ou seja, formações discursivas que 
possibilitam uma reflexão mais abrangente sobre o tema, acreditando que, dessa 
forma, o mural promova um discurso que evidencie aspectos de sua multiplicidade 
social e artística. Um dos fatores que torna o estudo da arte muralista relevante 
reside na sua capacidade de adotar um papel democrático diante da sociedade em 
que se insere, tendendo a se manifestar de forma plural já que assume um caráter 
coletivo. Nesse contexto, refletir sobre o mural inserido ao espaço público, refere-se 
a pensar em uma expressão que se distancia da arte de cavalete, já que esta perde 
a moldura, o volume pequeno e a qualidade móvel e individual, para se adaptar à 
parede em ligação com o arquiteto que a encomenda, ao entorno arquitetônico e aos 
seus diversos observadores. Essa pesquisa analisa duas obras murais confeccionados 
em concreto e localizadas no perímetro urbano da cidade de Curitiba: “Histórias de 
Curitiba”, localizado na praça 29 de Março e “Alegoria ao Paraná”, no Palácio Iguaçu, 
sendo ambas de autoria do artista curitibano Poty Lazzarotto (1924-1998), nome de 
estrema relevância para a história do muralismo paranaense.

Palavras-chave: Mural, cidade, Poty Lazzarotto
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1.  POTY LAZZAROTTO, UM BREVE HISTÓRICO.
Nascido em Curitiba, Napoleon Potyguara Lazzarotto, conhecido como Poty Lazza-
rotto (1924-1998) tornou-se um dos maiores muralistas da história paranaense e, 
para muitos, visto como o único. Seu valor artístico se manifesta tanto pela criativ-
idade de suas representações, quanto pelas várias técnicas desenvolvidas por ele, 
assim como pela sua incessante busca em traduzir a identidade paranaense nos 
diversos murais espalhados por várias cidades do Paraná.  

A obra mural de Poty apresenta de modo detalhado a evolução da cidade de Cu-
ritiba, evidenciando suas tradições regionais, seus personagens folclóricos, cenas 
históricas, a evolução do saneamento básico na cidade, seu sistema de transporte 
público, o controle meteorológico, além da sua própria vida e imagem (CAMARGO; 
QUELUZ, 2010, p. 95). 

Sua produção artística passou por diferentes fases, sendo que suas primeiras ex-
periências nesse campo datam de 1953, momento em que, durante o governo 
de Bento Munhoz da Rocha (1905-1973), o Paraná vivia um período de grandes 
comemorações em virtude do centenário de sua emancipação política. 

As experiências do artista migram para a produção de murais em madeira grava-
da, dotados de uma estética que se aproxima muito de suas xilogravuras, com é 
o caso do “Escambo”, realizado para o Banco Português do Brasil no Rio de Janei-
ro em 1956. Além disso, passa a fazer projetos para serem realizados em lajota 
cerâmica. O “Bom Samaritano” (1959) no Hospital de Clínicas de Curitiba é um 
bom exemplo.  

Mas, é a produção mural em concreto, iniciada em 1966 com a obra “Monumento 
Marco na Rodovia do Café”, que mostra uma verdadeira inovação visual e técnica 
em sua arte. Ao apropriar-se de um material que se integra aos monumentos ar-
quitetônicos de forma ímpar, haja vista a característica “brutalista” da matéria-pri-

ma e sua pertinência no que diz respeito à sua durabilidade, questiona os limites 
entre o espaço da experiência urbana e o da experiência estética. 

Entre as influências artísticas de Poty, destaca-se a arte de proto-renascentista ital-
iano, Paolo Ucello (1397-1475), o Expressionismo Alemão e, no que se refere aos 
trabalhos em concreto, o cubismo multifacetado de Pablo Picasso (1881-1973), 
uma vez que em tais murais, percebe-se claramente tanto o uso de elementos 
geometrizados quanto a facetação das figuras, promovida pelo deslocamento dos 
planos submetidos às reentrâncias e saliências dos módulos retangulares de con-
creto.

Entre os muitos trabalhos em concreto desenvolvidos pelo artista, além daqueles 
analisados por esta pesquisa, convêm ressaltar os murais como os da entrada do 
Clube Curitibano, da Sede do Instituto Tecnológico Simepar, da Torre da Telepar, 
do antigo edifício da Telepar, da fachada do Hotel Paraná Suíte, da Fachada do 
Teatro Guairá e o da Secretária do Estado da Fazenda. Em todos, os elementos 
principais que os tornam únicos são a dimensão e a textura visual e tátil, isto é, 
apreciam-se estas obras por meio da visão e a partir da sugestão do tato que os 
altos e baixos-relevos proporcionam. 

2.  MURAL É PARA TODOS, E SEU LUGAR IDEAL É NA 
RUA.
A história da arte tem sua origem conhecida nas paredes e é graças as inscrições 
parietais que hoje se pode tecer diversas hipóteses sobre quem foram os homens 
e mulheres que iniciaram a formação das primeiras sociedades humanas. Os mu-
rais Paleolíticos só abriram caminho para uma tipologia artística que perdura por 
milênios, sobrevivendo à Antiguidade Clássica, ao Medieval, ao Mundo moderno 
e ganhando ares completamente inovadores e surpreendentes durante os movi-
mentos modernista do inicio do século XX. Comportamento que vem se intensif-
icando até os dias atuais. Porém, ainda que tenha havido transformações sociais 
extremas entre 30.000 anos a.C e a produção contemporânea, uma característica 
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torna a arte sobre a parede única, juntamente com a escultura ao qual muitas vez-
es se hibridiza, entre outras formas de expressão plástica: O seu caráter coletivo. 

Assim, antes que seja tecida qualquer consideração sobre os murais analisados 
nesse trabalho, é importante que se deixe claro o que se entende por arte mural, 
bem como sua interação com o espaço circundante.

Para Herbert Read (1989, p. 235), arte mural corresponde à “pintura sobre uma 
parede, quer diretamente na sua superfície, como num fresco, quer num painel 
montado numa exposição permanente; tipo de ornamentação arquitetônica que 
pode explorar o caráter plano de uma parede ou criar o efeito de uma nova área de 
espaço”. Porém, discutir sobre o trabalho mural nos dias atuais, consiste em pen-
sar sobre uma arte bastante distinta da ‘arte de cavalete’, inclusive com princípios 
estéticos próprios, uma vez que “a demanda da pintura mural vai se manifestar 
sobre uma forma coletiva que perde a moldura, o volume pequeno, a qualidade 
móvel e individual, para se adaptar a parede, em ligação com o arquiteto que a 
encomenda” (LÉGER, 1965, p. 121). 

É bastante comum se encontrar o termo “muralismo” sendo utilizado para definir 
as diversas técnicas de pinturas artísticas aplicadas diretamente à superfície de 
uma parede, ou muro, de um determinado edifício. Uma definição que, de início, 
já suscita questionamentos se levado em consideração que a arte mural não se 
desenvolveu apenas na área da pintura. Dos seus primórdios aos dias atuais, 
foram exploradas em sua produção, diversas matérias primas em diferentes 
suportes, conforme ressalta Basiaco (1979, p. 12), ao afirmar que apesar do tema 
aparentemente referir-se à pintura sobre parede, a “pintura mural, quando se 
toma consciência do fato, significa mais que isto: implica uma posição estética, 
uma solução cultural, uma posição histórica do artista frente ao mundo em que 
lhe tocou viver”. Dessa forma, o próprio termo, ‘Arte Mural’, já sugere o seu uso 
dentro de certo senso comum: arte feita no muro. O que não reflete o pluralismo 
que representa esta técnica, uma vez que o mural nunca esteve limitado apenas à 
parede compreendida dentro do seu limite vertical, ao contrário, se expandiu pe-

los tetos de cavernas, igrejas e palácios, também em pisos por meio de simulações 
de profundidade, continuidade de motivos decorativos de paredes ou simples ab-
strações, como ainda se faz bastante frequente. Dessa forma, percebe-se que dis-
cutir a produção artística mural ultrapassa a simples aceitação de sua definição 
como motivos pictóricos executados em uma parede, assim como a mera apro-
priação do espaço ao qual o termo a restringe.

Ao refletir sobre a arte mural, Basiaco (1979) relata que este tipo de obra requer 
preocupações que se distanciam do trabalho de ateliê, na medida em que adquire 
uma existência pública, travando um diálogo com os elementos que a rodeiam. É 
preciso expor que o olhar de Basiaco sobre o mural reflete a tendência modernis-
ta de diversos artistas em assumir as paredes externas de casas e edifícios como 
suporte predileto de suas produções, baseados na crença de que esse tipo de 
trabalho poderia, e realmente pode, atingir um número muito maior de espect-
adores do que um quadro preso à parede no interior de uma residência ou sala 
de museu. Com isso, pode-se pressupor que a obra mural possibilita múltiplas 
leituras de acordo com o local no qual se instala o que ainda não representa o seu 
ponto diferencial ao ser comparada ao quadro de cavalete, tendo em vista que a 
própria montagem de uma exposição de pinturas, assim como sua ambientação, 
propiciará ao espectador leituras diferenciadas, dependendo da edição feita pelo 
curador responsável pela montagem. Dessa forma, o que distingue o mural da 
pintura de cavalete, além de seu tamanho, geralmente de grandes dimensões, e 
da sua disposição no ambiente público urbano, é o seu poder de refração mais 
acentuado. Diferente do quadro de cavalete, diante da arte mural, o público não 
fica restrito à tela, seja por minutos ou horas, refletindo sobre seu significado, 
suas cores ou a intenção do artista. Na arte mural, a experiência estética se dá de 
maneira diversa: lenta ou veloz, intensa ou superficial, distante ou próxima. Isso 
porque a leitura do trabalho poderá ser realizada por pessoas diferentes ou não, 
ao mesmo tempo ou não, de maneiras diversas e de múltiplos pontos de vista. 

Imagine um atento observador que transita calmamente pelos arredores de uma 
obra mural. Este certamente terá uma percepção distinta desse trabalho se com-
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parado ao operário que transita no mesmo local, em passos acelerados, na ânsia 
por ser pontual ao seu compromisso. Da mesma forma, distintas pessoas apinha-
das no interior de um ônibus em frenética velocidade, ao observarem esta mesma 
produção, serão obrigadas a se contentarem apenas com fragmentos de imagens, 
formas e cores. Em última instância, se um mesmo observador fizer o trajeto nas 
proximidades de um mural das três formas aqui exemplificadas, calmo, apressado 
ou dentro de um veículo automotivo, este vivenciará esta obra de formas difer-
enciadas e terá possibilidades de refletir sobre esta arte em múltiplos contextos, 
mesmo encontrando o mural fixo no mesmo ponto (CAMARGO, 2008, p. 20-21). 

É possível que os povos do passado vislumbrassem um mural de uma forma mui-
to diferente da nossa, tendo em vista que o próprio tempo mantinha uma cadên-
cia distinta, menos acelerada. Nesse contexto, é possível afirmar que as trans-
formações tecnológicas e a consequente aceleração da vida cotidiana no mundo 
industrializado fizeram com que se passasse a olhar para a obra pública de outra 
maneira, talvez mais dinâmica, corroborando para a tese de que o olhar também 
faz parte de uma construção histórica. 

Diante do exposto, entende-se que a localização de uma obra no ambiente pú-
blico só tende a ampliar a multiplicidade interpretativa por parte daqueles que a 
observam. Assim, ao tratarmos de arte mural estamos abordando uma tipologia 
artística que tende a fundir-se ao espaço arquitetônico. Nesse sentido, as frases 
de Basiaco (1979, p. 12) se mostram de extrema relevância quando afirma que “o 
mural fica para gente que vive, que passa, que habita. Se o quadro é um móvel, 
o mural é um imóvel. Está ai fixo como uma escada, como uma viga, como um 
edifício”. Suas palavras levam a entender que a existência pública é fundamental 
para a obra muralista, porém, discutir obra mural levando em consideração a sua 
imobilidade (como uma escada ou um edifício), fazia muito sentido nos anos 70, 
mas, não traduz mais a realidade de toda a produção mural da atualidade. 

Entende-se assim que uma obra mural pode ser vista por outros prismas, algo 
que ao invés de estar presa a um elemento arquitetônico, caminhe sobre ele, ou 

sobre vários, como é o caso de obras executadas para serem projetadas sobre um 
prédio ao invés de pintada ou esculpida. 

Diante de tais considerações, podemos constatar que o mural não se diferencia 
do quadro de cavalete apenas por sua dimensão, mesmo porque nem toda pro-
dução muralista assume este estado monumental, tampouco por sua sujeição ao 
estado de imobilidade característica de toda a história muralista até as produções 
mais recentes. O status de arte mural reside muito mais no fato de doar-se publi-
camente àqueles que transitam em seu entorno. 

Cabe ainda lembrar que, ao mesmo tempo em que esta arte se torna mais acessível 
ao grande público, sua produção consiste em um desafio para aquele que a pro-
jeta. O muralista é obrigado a pensar no entorno do espaço reservado para a 
instalação de sua criação, levando em consideração a matéria-prima utilizada em 
sua produção, a relação entre os materiais utilizados e a paisagem urbana, além 
da sua pertinência como obra de arte exposta a uma imensa gama de “usuários”. 

As obras de Poty, em destaque neste trabalho, apontam para produções que tan-
to o material quando o aspecto coletivo da obra é colocado em primeiro plano. 
Ferreira (2013) relata que seus trabalhos idealizados até a década de 1980 carac-
terizam-se pela ausência de cores, para dar ênfase ao material: concreto. Esses 
murais tiveram como base o uso do concreto armado aparente e sem cores, a fim 
de valorizar a textura natural do material. Nota-se, portanto, que o uso do concre-
to em seus murais com características brutalistas está presente também no esti-
lo da arquitetura da época, enquadrada no modernismo, herança dos arquitetos 
paulistanos que vieram para o Paraná.

Neste momento, convêm apontar que, além de Poty, diversos outros artistas bra-
sileiros encontraram no concreto, a matéria-prima ideal para executar suas obras 
públicas. Entre eles o argentino, naturalizado brasileiro, Athos Bulcão (1918-2008) 
responsável pelos magníficos relevos em concreto (1966) expostos na fachada do 
Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília - DF, ou Maria Bonomi (1935 -) e seu 
Painel Epopeia (2004) destinado à Estação da Luz, em São Paulo (Tirapeli, 2010). 
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Outro caso excepcional pode ser contatado na cidade de Curitiba, no mural que 
preenche as fachadas do Instituto Previdenciário do Paraná (IPE), de autoria dos 
arquitetos Abrão Assad, Orlando Bussarello e Dilva Slomp Busarello, onde emer-
gem da arquitetura brutalista uma composição geométrica em altos e baixos rele-
vos em concreto, alcançando-se o status de escultura. 

3.  MURAL: “HISTÓRIAS DE CURITIBA”. ARQUITETURA 
E ARTE-MURAL FORMAM A PRAÇA 29 DE MARÇO.

A Praça 29 de Março está situada entre ruas importantes da história de Curitiba, 
como a Rua Desembargador Motta, Brigadeiro Franco, Martin Afonso e Padre An-
chieta e possui 15.600 m² de área. Foi construída em uma área central da cidade, a 
qual antigamente teria sido parte da propriedade de Juca Luz, desde os tempos do 
Império. Posteriormente a propriedade passou a ser da família Mann, mais espe-
cificamente de Paulo Mann, que, no início da República, havia comprado a maior 
parte do território da Galícia.  Os Mann eram proprietários de diversos terrenos na 
região e para regularizar a situação de seus lotes com impostos atrasados, acer-
taram a doação de um terreno de 11 mil metros quadrados ao “Poty Sport Club”.  
Com a condição de que fossem desenvolvidas no local atividades sociais e recre-
ativas, caso contrário, deveria ser devolvido à Prefeitura, para ali ser implantada 
uma praça (MALINOWSKI; PENDIUK, 2012).

No dia 14 de novembro de 1966, nesse local, foi inaugurada a Praça 29 de Março, 
nome dado em homenagem à fundação da cidade (29 de março de 1693). A 
proposta da praça tinha como objetivo trazer para o público a história de Curiti-
ba até a década de 1970 contada através do painel em relevo fabricado em con-
creto de Poty Lazzarotto aliado ao monumento formado por cinco placas em con-
creto que faz um retrato dos cinco ciclos econômicos do Paraná, projetado pelo 
arquiteto e urbanista Domingos Bongestabs. Domingos afirma em uma entrevista 
para a Revista Haus (2017) que utilizou o concreto aparente para remeter ao perío-

do modernista da arquitetura na época, além disso, acredita em princípios como o 
respeito aos materiais, à função e no uso do material de acordo com sua natureza. 

A figura 1 a seguir, mostra os principais elementos da praça 29 de março ideal-
izados em concreto aparente e demonstram a importância de se pensar a arte e 
arquitetura de maneira integrada com o espaço público.

Figura 1. Praça 29 de Março, em Curitiba e seus elementos em concreto aparente.

Fonte: Os autores
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Entre os muitos elementos presentes na mural de Poty, figuram o tropeiro, a cul-
tura do pinhão, o pinheiro, um carroção, elemento fundamental para a cultura 
da erva mate no Estado, um agricultor arando a terra, além de animais típicos da 
região, tais como tatus e gralhas azuis, sem se esquecer das muitas construções 
icônicas da cidade, além daqueles que usufruem do espaço arquitetônico, já que 
aparecem diversos tipos de pessoas, entre elas, crianças soltando pandorga, 
operário interagindo com engrenagem. Ou seja, a cidade é direcionada para os 
seus usuários.

Domingos Bongestabs relata ainda em sua entrevista que: “É urgente reconectar-
mos a cidade e afirma que hoje ele percebe as praças vazias e as cidades passando 
despercebidas pelos olhos de todos”. Frutos da insegurança e da falta de tempo, se 
referindo ao fato de que hoje em dia as praças e outros espaços públicos encon-
tram-se vazios principalmente pela falta de segurança. A praça 29 de março foi 
projetada para interligar a população do bairro com o espaço público, em sua 
maioria formado por moradias residenciais de médio e alto padrão. Respondendo 
a uma pergunta a respeito do mau aproveitamento das praças em Curitiba, Do-
mingos relata que uma das questões importantes que fazem as pessoas evitarem 
as praças é a falta de segurança: “Veja essa praça 29 de Março, onde estamos con-
versando: está praticamente vazia. Até as 15 horas havia um fiscal da prefeitura. Agora 
não tem mais ninguém. Vi apenas uma senhora entrar com um carrinho de criança. 
Tem um playground, mas você não vê ninguém brincando. A questão da segurança é 
crucial, acredito. As pessoas não confiam que estarão seguras num espaço totalmente 
aberto. E esse é um problema das ruas em geral, não só praças.”

Conforme relata Malinowski; Pendiuk (2012), a integração das praças no espaço  
urbano  e  a sua utilização  pela  comunidade  são reflexos  da  identidade  e  per-
cepção  à  praça  e  vice-versa. Uma cidade não só se identifica por seus serviços, 
prédios e vias, mas principalmente pelo potencial de sua memória, que está pre-
sente como elemento principal do Mural “Histórias de Curitiba”, que retrata os 
principais pontos do crescimento e da evolução da cidade, conforme Figura 2.

Figura 2. Detalhes em concreto baixo e alto relevo do Mural e o resgate da história de Curitiba.

Fonte: Google Maps e os autores

Em estudo de campo realizado nas imediações da praça e no próprio mural do 
Poty, foi constatado que o mural encontra-se em estado de degradação, revelan-
do diversas pichações que intervém em suas placas de concreto. Além disso, é 
possível verificar diversos pontos de umidade, ocasionados por vazamentos no 
espelho d’água que se projeta acima da obra. Ambas as formas de degradação 
podem até não destruii a obra, projetada para suportar as intempéries do tempo 
e a interação humana, mas atrapalham a plena visualização de seus motivos.
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E possível ainda se comprovar as palavras de Bongestabs na entrevista à revis-
ta Haus. As pessoas que circulam no entorno parecem evitar a qualquer custo 
atravessarem a praça pela grande passarela que corta a corte e abriga o mural 
de Poty. No entorno, não se vê a presença de policiais ou qualquer segurança e, 
apesar dos arredores da praça ser bastante movimentado, recebendo até mes-
mo o comércio da feira-livre de domingo, possuindo ainda diversos comércios e 
muitos edifícios de alto padrão, qualquer ato de violência que venha a acontecer 
nesse “nicho subterrâneo” dificilmente contará com testemunhas.  Além disso, a 
falta de higienização constante do local também pode ser visto como um fator que 
repelo os seus usuários. 

Ressalta-se que o mural, o memorial e toda a praça foram projetados com o obje-
tivo de integrar não apenas arte e arquitetura, mas, muito além disso, o propósito 
de abarcar toda a comunidade: crianças, esportistas, trabalhadores, o idoso que 
caminha, o skatista, madame que passeia com o cachorro, enfim, todas as pes-
soas, o que parece não mais ocorrer. 

Assim, uma das praças mais lindas da cidade de Curitiba, dotada de obras de 
grandes nomes da arte e arquitetura paranaense, parece esperar por atitudes 
mais eficientes por parte do poder público, no sentido de acelerar a sua preser-
vação, devolvendo-a a toda a população de Curitiba. 

4.  MURAL: “ALEGORIA AO PARANÁ”: SUPERPROTEÇÃO 
EM UM ESPAÇO PRIVILEGIADO.
Os anos 1950 no Brasil certamente mostram uma realidade tão cheia de novidades 
e esperanças quanto àquela encontrada no cenário mundial, mais propriamente 
no que concerne o otimismo pós-guerra emanada por vários países europeus e 
os Estados Unidos. Aqui, a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek fa-
cilitou sim a instalação de indústrias estrangeiras no país e expandiu sistemas de 
transporte, o que promoveu um êxodo rural acelerado, tendo em vista a imensa 
quantidade de pessoas que abandonaram o campo em busca de trabalho e mel-

hores condições de vida. Assim, “Um intenso crescimento industrial ocorreu ace-
lerando a urbanização e o crescimento do setor de comércio e serviços, além de 
uma grande remodelação urbanística. Industrialização, urbanização e migração 
foram fenômenos indissociáveis no Brasil desse período” (Borges & Fressato, 
2008, p. 12). 

Em Curitiba, o otimismo com os avanços tecnológicos também não se mostrou 
diferente, porém, a política desenvolvimentista foi marcada pelo governo de Mun-
hoz da Rocha, e as obras de Comemoração do Centenário da Emancipação Políti-
ca do Paraná, em 1953, encabeçavam as suas metas governamentais. Gnoato 
(2009) lembra que, “para executar essas obras, foi formada a Comissão Especial 
das Obras do Centenário, CEOC, coordenada pelo engenheiro civil Elato Silva, pa-
ranaense que morava em São Paulo, então professor de Planejamento de Obras 
da Universidade Mackenzie”.

Dessa forma, as obras do Centenário abrangiam a Casa da Criança, a Biblioteca 
Pública, o Teatro Guaíra, o Grupo Escolar Tiradentes, Praça 19 de Dezembro e 
o Centro Cívico, este último projetado inicialmente por Alfred Agache no plano 
de 1943, porém, calcado em padrões arquitetônicos ecléticos que de fato nunca 
foram concretizados. Ao invés disso, um novo projeto foi elaborado, coordenado 
pelo arquiteto David Xavier Azambuja e sua equipe composta por Olavo Reidig de 
Campos, Flávio Régis do Nascimento e o grande Sérgio Rodrigues. Ente os edifícios 
que fazia parte do projeto, constava o Palácio Iguaçu.

O edifício principal do conjunto é, por todos os motivos, o Palácio 
Iguaçu, sua arquitetura, de grandes dimensões (116,00 por 28,50 
metros), se destaca pelo desenho sóbrio e pela ausência de edificações 
no entrono. O edifício, um bloco branco de três pavimentos, com 
fachada de vidro, está assentado sobre pilares de seção circular.

Os pilares, aparentes no pavimento térreo, aparecem atrás da pele de vidro nos 
pavimentos superiores. No espaço interno, destaca-se a escala monumental, em 
balanço e em curva (GNOATO, 2009, p. 73).
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E foi neste exemplar de arquitetura monumental modernista que Poty Lazzarotto 
deixou, mais uma vez, suas impressões sobre a cidade de Curitiba ao projetar o 
mural “Alegoria ao Paraná”, obra em concreto aparente medindo 6,5 x 17,2 met-
ros, implantado no canto inferior esquerdo do edifico em 1987, ou seja, executado 
34 anos depois da construção do edifício.  

Entre tantas figuras que emergem no mural do Palácio Iguaçu, é possível obser-
var os primeiros habitantes a chegar ao Paraná, nada mais, nada menos que o 
autóctone da terra: o índio. Acima da figura indígena emerge a escultura de um 
tropeiro, visto como o desbravador da terra. Um elemento bastante recorrente 
nas obras de Poty, figura dos imigrantes, também está presente na obra, onde um 
grupo familiar aparece em vestes simples e bagagens à mostra, tendo ao fundo 
embarcações que fazem entender que são recém-chegados de uma longa viagem. 
Além desses elementos, um semeador se projeta de modo monumental ao lado 
de um imenso sol que se projeta ao centro da obra. Formatos de sutis de cidades, 
gralhas azuis transportando pinhões, além de outros pássaros, complementam a 
composição, conforme está demonstrado na figura 3.  

Figura 3: Palácio Iguaçu, em Curitiba e seus elementos em concreto aparente.

Fonte: Os autores

Diferentemente do mural encontrado na Praça 29 de Março, o trabalho do Palácio 
Iguaçu se encontra em perfeito estado de conservação. Na verdade, percebe-se 
quase uma superproteção tanto do entorno edificado quanto do Palácio e do 
próprio mural. Guardas vigiam as laterais do prédio protegidos por suas patrulhas. 
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Cones de contenção demarcam até onde o passante pode avançar e são capazes 
de intimidar até mesmo aqueles que se aproximam para fotografar o edifício.

Toda essa proteção faz com que o observador tenha que assumir uma distância 
que o impede de visualizar a obra. Ao invés disso, tende a entender prédio e arte 
como uma coisa só, sem grandes contrastes e, mesmo com a escala monumental 
do painel em concreto, na distância, este parece adquirir certa timidez diante da 
monumentalidade do prédio. Ao contrário do primeiro mural apresentado nessa 
pesquisa, onde por estar em praça pública, sofre com a falta de manutenção e por 
atos de vandalismos. Assim pode-se fazer uma discussão quanto aos murais inte-
grados na arquitetura edificada e na paisagem e, até que ponto essa integração 
interage com a população do entorno. 

Assim, mais uma vez a arte nos mostra as incongruências de nossa sociedade. 
Espaço e edifício feito para todos.
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RESUMO
A preocupação com a  preservação do patrimônio paisagístico tem se tornado objetos 
de uma crescente interesse pela sociedade. Essa preocupação está intimamente 
relacionada às percepção social das transformações na paisagem causadas pelas 
atividades antrópicas no território e seu impacto na qualidade de vida de seus 
habitantes. No Brasil, também é possível ver uma crescente preocupação com o 
patrimônio paisagístico, evidenciada nos conflitos entre a instalação dos grandes 
empreendimentos industriais da atividade mineradora e as populações locais. 
Nestes conflitos, nota-se, a participação de diferentes atores da sociedade na busca 
pela manutenção de diferentes interesses. Como podemos explicar essa crescente 
preocupação? Acredita-se que o patrimônio paisagístico tem se apresentado como 
um campo emergente de reinvindicação da sociedade. Essa tomada de consciência 
pela manutenção do patrimônio paisagístico está intimamente relacionada à 
maneira de se habitar o território. Os conflitos são reveladores das diferentes 
maneiras de perceber a paisagem e ordenar o território. Entende-se que a paisagem 
é um importante instrumento de qualificação do território e de mediação da relação 
entre a sociedade, a natureza e o território. Apesar de reconhecer sua importância, 
quando se busca as diferentes concepções da paisagem, nota-se muito ênfase 
na abordagem do aspecto simbólico (cultural) e do aspecto material (territorial). 
Contudo, é preciso destacar a importância da abordagem relacionada ao poder 
(político). Essa abordagem permite que se busque respostas para algumas questões 
fundamentais: Como as decisões interferem na transformação da paisagem? Como 
os diferentes grupos da sociedade, com suas intenções implícitas ou explícitas, 
intervém nestas decisões? No Brasil, apesar da democratização das políticas públicas 
observadas desde a Constituição Federal de 1988, é impossível afirmar que os 
diferentes atores da sociedade tem participação garantida nas decisões sobre a 
preservação do patrimônio paisagístico. Sabe-se que as decisões na preservação 
do patrimônio paisagístico são fortemente influenciadas por fatores econômicos e 
políticos. Assim, a partir dos trabalhos de Pierre Bourdieu, busca-se problematizar o 
campo do patrimônio, em particular, do paisagístico. A abordagem política permite 
investigar as relações de poder que estão pode trás das ações de transformação e 
preservação da paisagem.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Paisagem, Poder, Pierre Bourdieu.
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Introdução
Nos últimos tempos, podemos notar uma crescente preocupação da sociedade 
com a questão da paisagem. Parece-nos que o interesse pela conservação da 
paisagem está fortemente relacionada às mudanças no ambiente provocadas, 
principalmente, pela ação do homem. Vivemos num mundo em que nos achamos 
rodeados de objetos e numa enorme quantidade de cenários diferentes. Estamos 
constantemente submergidos em ambientes cuja morfologia diferenciamos e in-
sistimos em classificá-las como paisagens, e em qualificá-las como “paisagens be-
las”, “paisagens degradadas”, etc. (MADERUELO, 2005). Em especial, pode-se notar, 
atualmente, uma crescente preocupação com a preservação das paisagens, que é 
entendida como um elemento importante para manutenção de identidades cole-
tivas, do patrimônio ambiental e cultural e garantia da qualidade de vida. Pode-se 
dizer que a paisagem vem se constituindo como uma nova arena de reinvindi-
cações sociais.

O conceito de paisagem tem sido objeto de investigação em diferentes áreas do 
conhecimento. A partir de uma revisão bibliográfica, pode-se notar variadas con-
cepções e explicações sobre os fenômenos da paisagem. Tais conceitos e expli-
cações se fundamentam na maneira como relação sujeito e objeto é abordada 
a partir de diferentes posicionamentos epistemológicos. Pode-se notar que a 
paisagem é ora entendida, ora como um fenômeno externo ao observador, por-
tanto fácil de ser mensurada objetivamente; ora como um fenômeno subjetivo, 
oferecendo uma multiplicidade de experiências individuais. Além disso, cabe de-
stacar ainda seu entendimento intersubjetivo, ou seja, como objeto de sobre a 
construção coletiva do sentido de um mundo socialmente compartilhado. A pais-
agem pode possuir diferentes significados. Contudo, também entende-se, que 
essa construção do seu significado não pode ser entendida como algo consensual. 
A construção do sentido da paisagem também é alvo de  conflito na sociedade. 
Quando buscamos analisar a utilização do conceito de paisagem na Geografia, 
reconhecemos que seu significado e o alcance mudaram radicalmente ao longo 
do tempo. Pode-se identificar três principais abordagens a paisagem: paisagem 

como registro material, paisagem como forma de ver e paisagem como forma de 
vida (WYLIE, 2011). Contudo, Karen Till destaca a necessidade de se compreender 
principalmente a dimensão politica da paisagem (TILL, 2004).

Atualmente, nota-se “uma polissemia e uma mobilidade essenciais do conceito de 
paisagem”, que motivam diferentes disciplinas (BESSE, 2014, p.11). Como afirma 
Jean-Marc Besse, nada garante que essas disciplinas mobilizem os mesmo refer-
enciais teóricos quando confrontadas com os fenômenos da paisagem. “Na at-
ualidade, trabalhar de um ponto de vista teórico sobre a questão da paisagem 
supõe que se aceite considerar, pelo menos provisoriamente e como hipótese, a 
justaposição e a superposição desordenada desses diferentes discursos e pontos 
de vista” (BESSE, 2014, p.12).

Desta maneira, parece interessante buscar a integração das diferentes aborda-
gens da paisagem, considerando as contribuições de distintas áreas do conheci-
mento. Como propõe Marie-José Fortin, pode-se notar que a paisagem pode ser 
vista a partir de uma abordagem territorial, uma abordagem cultural e uma abord-
agem política. Pela abordagem territorial, a paisagem é o resultado da ação huma-
na sobre o mundo exterior que se apresenta ao observador. Por outro lado, pela 
abordagem cultural, a paisagem é uma “forma de ver” o mundo exterior. Por fim, 
pela abordagem política, a qual paisagem abarca relações de poder e é vista como 
objeto de disputas entre diferentes grupos sociais. Pela abordagem sócio-política, 
entende-se que a paisagem é um instrumento de mediação social e um modo de 
apropriação simbólica ou real do território (FORTIN, 2008). Essa abordagem se 
apresenta extremamente interessante pois permite problematizar o conceito de 
paisagem, entendendo-a como parte de um mundo social, como realidade mate-
rial e mental, sempre em disputa entre diferentes grupos sociais. A paisagem está 
ligada à maneira como os grupos sociais se apropriam do mundo exterior.

Acredita-se que a distinção de tais abordagens permite considerar os fenômenos 
da paisagem em sua complexidade, bem como considerar as contribuições desen-
volvidas em diferentes áreas do conhecimento, ruma à construção de uma abor-
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dagem integrada. As diferentes abordagens mostram a riqueza do conceito de 
paisagem, mas também esbarram em nas limitações de cada posicionamento 
epistemológico. Assim, parece essencial adoção de uma abordagem interdisciplin-
ar e intersubjetiva como forma de explorar a sua riqueza conceitual de fenômenos 
relacionados à paisagem. Entende-se que, como parte das práticas sociais, a pais-
agem “se laisse difficilement enfermer dans une ou quelques dimensions théoriques 
définies a priori. Il est nécessairement contextualisé, lié à des groupes d’acteurs, des 
géographies, des temporalités, des rapports sociaux” (FORTIN, 2007, p.23).

Abordagem territorial da paisagem
Desde as pesquisas que buscam a origem do conceito de paisagem até suas dif-
erentes maneiras de sua compreensão atual, é possível notar as mais diferentes 
abordagens. Pode-se constatar ainda que muitos pesquisas abordam a paisagem 
por seus aspectos materiais ou territoriais. O que caracteriza essa abordagem 
territorial é a ênfase no estudo das formas espaciais e sua diversidade, em seus 
elementos estruturantes e sua dinâmica, suas continuidades e descontinuidades, 
seus traçados, dentre outros elementos. Como propõe Marie-José Fortin, numa 
abordagem territorial da paisagem, destacam-se alguns trabalhos de pesquisa 
que privilegiam os aspectos materiais do território observado. Assim, “saisir le pa-
ysage consiste alors à documenter l’occupation historique et actuelle du territoire par 
les sociétés qui l’habitent, leurs usages et leurs pratiques” (FORTIN, 2008, p.58). Essa 
abordagem territorial parte de entendimento do território como espaço apropri-
ado pela sociedade.

Nessa perspectiva, destaca-se a abordagem morfológica de Carl Sauer,  sintetizada 
e publicada em 1925 com o título de “A morfologia da Paisagem”. Para o geógrafo, 
“todo campo do conhecimento é caracterizado por sua preocupação explícita com 
um certo grupo de fenômenos, que ele se dedica a identificar e ordenar segundo 
suas relações” (SAUER, 1963, p.316). Nessa abordagem, os fatos são agrupados 
com base no crescente conhecimento de suas conexões, denotando uma abord-
agem científica. Cada ciência trará de uma seção da realidade que é o seu campo, 

No que diz respeito ao conteúdo, a geografia possui três campos, muitas vezes 
abordados de forma desconexa: o estudo da superfície terrestre como meio dos 
processos físicos; o estudos da formas de vida sujeitas ao seu ambiente físico; e o 
estudo da diferenciação de área ou corologia.

Para Sauer, a seção da realidade que constitui o campo da geografia é a área ou a 
paisagem, que deve ser abordada a partir da interdependência de seus fenômenos 
que podem ser interpretados a partir de um sistema. Desta maneira, a geografia 
encontra seu campo inteiramente na paisagem. Ali, os fenômenos não estão sim-
plesmente reunidos, mas estão associados  ou interdependentes. Para Sauer, “a 
tarefa da geografia é concebida com o estabelecimento de um sistema crítico que 
envolva a fenomenologia da paisagem, de modo a captar em todo o seu significa-
do e cor na variada cena terrestre” (SAUER, 1969, p.320). Segundo o autor,

[...] o termo paisagem é apresentado para definir o conceito de unidade 
da geografia, para caracterizar a associação peculiarmente geográfica 
de fatos. Em um certo sentido, “área” e “região” são termos equivalentes. 
É claro que área é um termo geral e não é distintivamente geográfico. 
Região passou a significar, pelo menos para alguns geógrafos, uma 
ordem de magnitude. Paisagem é o equivalente inglês para o termo que 
os geógrafos alemães estão usando amplamente, e tem estritamente 
o mesmo significado: uma forma da Terra na qual o processo de 
modelagem não é de modo algum imaginado como simplesmente físico. 
Ela pode ser, portanto, definida como uma área composta por uma 
associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais”. 
(SAUER, 1969, p.320)

Nesse entendimento, a paisagem possui uma identidade que é baseada em seus 
fatos geográficos próprios. Os fatos geográficos são fatos de lugar que associa-
dos conformam a paisagem. A identidade da paisagem é baseada nos limites e 
relações genéricas com outras paisagem que constituem um sistema. A paisagem 
possui forma, estrutura e função, e pode ser considerada uma unidade orgânica. 
Sua estrutura e função são determinadas por formas interdependentes.
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É importante ressaltar na abordagem de Carl Sauer o entendimento de que a pais-
agem é resultado da ação humana e da cultura humana sobre o mundo natural. 
A paisagem nasce da interação entre a cultura e a natureza. Assim, as ações hu-
manas não são vistas simplesmente como uma resposta ou adaptação ao ambi-
ente natural, mas também como um fator de mudança do próprio ambiente. Falar 
da paisagem é falar, não apenas da ação biológica, mas também da ação antrópica 
sobre o ambiente. Para o autor, a Geografia deve basear-se na análise da união 
entre os elementos físicos e culturais da paisagem, uma vez que “o conteúdo da 
paisagem é encontrado [...] nas qualidades físicas da área que são importantes 
para o homem e nas formas do uso da área, em fatos de base física e fatos da 
cultura humana” (SAUER, 1969, p.325). Sauer distingue a paisagem natural da pais-
agem cultural, reforçando a ideia de que o homem desenvolve suas atividades 
culturais sobre um berço natural. A paisagem possui um sítio natural e uma ex-
pressão cultural, onde a cultura é entendida como a ação humana sobre uma 
determinada área.

A paisagem natural vendo sendo submetida a transformação pelas mãos do 
homem, sendo este, para Sauer, o último fator determinante na sua abordagem. 
Por meio das culturas que a humanidade faz uso das formas naturais, alteran-
do-as e, em muitos casos, destruindo-as. A paisagem cultural é a expressão máx-
ima de uma área orgânica, onde os elementos encontram-se organizados num 
sistema. As formas que a caracterizam são todas obras do homem, ali estão como 
“marcas do homem na paisagem (SAUER, 1969, p.333). A paisagem é a geografia.

A paisagem cultural é modelada a partir de uma paisagem natural 
por um grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o meio, a 
paisagem cultural o resultado. Sob a influência de uma determinada 
cultura, ela própria mudando através do tempo, a paisagem 
apresenta um desenvolvimento, passando por fases e provavelmente 
atingindo no final o término do seu clico de desenvolvimento. Com a 
introdução de uma cultura diferente, isto é, estranha, estabelece-se 
um rejuvenescimento da paisagem cultural ou uma nova paisagem 
se sobrepõe sobre o que sobrou da antiga. A paisagem natural é 
evidentemente de fundamental importância, pois ela fornece os 

materiais com os quais a paisagem cultural é formada. A força que 
modela, entretanto, está na própria cultura. Dentro dos amplos limites 
do meio físico da área há muitas escolhas possíveis para o homem, 
como Vidal se cansou de apontar. Este é o significado de adaptação, 
através da qual, auxiliado por aquelas sugestões que o homem 
aprendeu a partir da natureza, talvez por um processo imitativo, 
amplamente subconsciente, atingimos o sentimento de harmonia entre 
o habitat humano e a paisagem com a qual ele se mistura de forma tão 
adequada. Mas esses também são oriundos da mente humana, não são 
impostos pela natureza, daí serem expressões culturais. (SAUER, 1969, 
p.343)

Nessa perspectiva, destaca-se o trabalho de W.G. Hoskins, em particular seu liv-
ro intitulado “The Making of the English Landscape”, no qual o autor defende uma 
pesquisa baseada no trabalho de campo e na observação como fundamento para 
a análise da paisagem com vistas à sua reconstrução histórica. Para Hoskins, é 
necessário conhecer os processos históricos que deram origem à forma da pais-
agem e que permitem conhece-la em sua variedade de região para região. Segun-
do o autor, “a paisagem inglesa, em si mesma, para aqueles que sabem como lê-la 
corretamente, é o mais rico registro que possuímos” (HOSKINS, 2014, ebook).

Outro autor importante para se compreender a abordagem territorial da pais-
agem é John Brinckerhoff Jackson. Em sua obra, nota-se um diálogo constante 
entre a geografia humana e as ciências sociais. Segundo Jean-Marc Besse, a teoria 
jacksoniana da paisagem se articula a partir de dois enunciados: “a paisagem é 
um espaço organizado, isto é, composto e desenhado pelos homens na superfície 
da Terra; a paisagem é uma obra coletiva das sociedades que transformam o sub-
strato natural” (BESSE, 2014, p.29). Na perspectiva de John Brinckerhoff Jackson, 
“landscape is a concrete, three-dimensional shared reality” (JACKSON, 1984, p.5). A 
abordagem teórica de Jackson considera a paisagem como “uma produção cultur-
al, mas considera a cultura nos níveis material e espacial, isto é, a cultura encarna-
da em práticas, obras e produções de todo o tipo” (BESSE, 2014, p.29).



7300 7301

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

A compreensão territorial da paisagem também pode ser percebida na ecologia 
da paisagem. Para Jean Paul Metzger, é possível ver duas tendências dentro da 
ecologia da paisagem. De um lado, numa “abordagem geográfica”, pode-se notar 
a ecologia humana das paisagens, na qual á paisagem é vista como resultado da 
interação da sociedade com a natureza. De outro lado, numa “abordagem ecológi-
ca”, a ecologia espacial da paisagem tem sua ênfase na compreensão das con-
sequências dos padrões espaciais nos processos ecológicos. Cabe ressaltar que, 
para o autor, essas duas abordagens não são tão distintas quanto parecem.

Como pode-se observar, a ecologia da paisagem dá ênfase à analise das im-
pressões biológicas e culturais no território, em abordagens de fatores que podem 
ser mais ou menos sistêmicos. Metzger propõe que a paisagem seja entendida 
como “um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta 
heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador e 
numa determinada escala de observação” (METZGER, 2001, p.4). Segundo o autor,

[...] dentro da abordagem “geográfica” da ecologia de paisagens, o 
mosaico heterogêneo estará sendo visto através dos olhos do homem, 
de suas necessidades, anseios e planos de ocupação territorial. Como 
o homem age em amplas extensões de seu território, neste caso a 
ecologia de paisagens lida obrigatoriamente com escalas espaciais (e, 
por conseguinte, temporais) amplas, podendo ter vários quilômetros 
quadrados [...]. O conjunto interativo da paisagem é então composto por 
“ecossistemas” ou por unidades de “cobertura” ou de “uso e ocupação 
do território”, sendo que a escolha de umas dessas três formas de 
representar as unidades da paisagem é feita (arbitrariamente) pelo 
observador. Os limites entre esses conjuntos interativos da paisagem 
seriam então definidos por três fatores: o ambiente abiótico (formas 
de relevo, tipos de solo, dinâmica hidro-geomorfológica, parâmetros 
climáticos, em particular), as perturbações naturais (fogo, tornados, 
enchentes, erupções vulcânicas, geadas, por exemplo) e antrópicas 
(fragmentação e alteração de habitats, desmatamento, criação de 
reservatórios, implantação de estradas, entre outros). [...] Na abordagem 
“ecológica”, o mosaico é considerado como um conjunto de habitats que 
apresentam condições mais ou menos favoráveis para a espécie ou a 

comunidade estudada. Desta forma, o olhar sobre a paisagem é feito 
através destas espécies, de suas características biológicas, em particular 
de seus requerimentos em termos de área de vida, alimentação, abrigo 
e reprodução. (METZGER, 2001, p.4)

Por fim, nota-se que a abordagem territorial da paisagem preocupa-se com o re-
sultado da interação entre a sociedade e a natureza num determinado território, 
com forte ênfase na análise das formas e processos culturais e ecológicos. A abor-
dagem territorial da paisagem permite investigar os elementos estruturantes da 
paisagem, como por exemplo seus aspectos geomorfológicos. Por outro lado, 
essa abordagem também permite investigar os processos históricos de ocupação 
de um territórios, os usos que foram ou são praticados pelas sociedade ao longos 
dos tempos, bem como seus impactos e inter-relações com os processos ecológi-
cos.

Abordagem cultural da paisagem
Pela abordagem cultural, a paisagem é entendida como “um modo de ver”, enfati-
zando seu caráter subjetivo e simbólico, e não apenas “o que vemos”, como um 
dado objetivo de uma realidade externa ao observador. A questão central passa a 
ser “como vemos” e não “o que vemos”. Tal perspectiva enfatiza que “o que vemos” 
está relacionado à nossa cultura e educação, sendo esses importantes fatores na 
definição de nosso modo perceber o mundo exterior. O entendimento de que 
as crenças e valores moldam os modos de perceber, ver e representar o mundo 
exterior.

Nessa abordagem, Augustin Berque em seu trabalho intitulado “Paisagem-marca, 
paisagem-matriz: elementos da problemática para uma geografia cultural”, dis-
tingue e correlaciona os aspectos objetivos e subjetivos da paisagem. Nessa per-
spectiva, a paisagem, como manifestação concreta, está exposta à análise objeti-
va. Contudo, a paisagem existe, em primeiro lugar, na sua relação com um sujeito 
coletivo. A paisagem é produzida, reproduzida e transformada pela sociedade de 
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função de certa lógica. A paisagem pode ser vista como uma “marca” da sociedade, 
mas é também uma “matriz” de pensamento da sociedade. Segundo Berque,

[...] en tant que manifestation concrète, le paysage s’offre naturellement 
à l’objectivation analytique de type positiviste; mais il existe d’abord 
dans sa relation à un sujet, un sujet collectif: la société qui l’a produit, le 
reproduit et le transforme en fonction d’une certaine logique. Chercher 
à définir cette logique pour essayer de comprendre le sens du paysage, 
c’est le point de vue culturel qu’on a indiqué plus haut. 

Le paysage est une empreinte, car il exprime une civilisation; mais 
c’est aussi une matrice, car il participe des schèmes de perception, de 
conception et d’action — c’est-à-dire de la culture — qui canalisent en 
un certain sens la relation d’une société à l’espace et à la nature, donc 
le paysage de son oecoumène. Et ainsi de suite, par d’infinies boucles de 
co-détermination. (BERQUE, 1984, p.33) 

Na visão do autor, considerar a paisagem como marca, ou seja, como um dado 
externo, suscetível à análise objetiva, só pode ter como resultado o distanciamen-
to do objeto. A paisagem é um dado sensível passível de ser descrito e explicado. 
O posicionamento epistemológico dessa abordagem é o da abstração do sujeito 
com o qual essa paisagem se relaciona.

Para Berque, mais do que descrever e explicar a paisagem, a geografia cultural 
deve buscar a definição da relação entre o sujeito e a paisagem. Segundo o autor, 
a paisagem,  por um lado, “é vista por um olhar, apreendida por uma consciência, 
valorizada por uma experiência, julgada por uma estética e uma moral, gerada por 
uma política. Contudo, a paisagem, por outro lado, “determina esse olhar, essa 
consciência, essa experiência, essa estética, essa moral, essa politica”. A partir des-
sa passagem, podemos compreender o pensamento do autor sobre os “laços de 
codeterminação” entre o indivíduo e o seu entorno. A paisagem, segundo essa 
concepção, “é plurimodal (passiva-ativa-potencial), tanto quanto o sujeito para o 
qual a paisagem existe”. Ambos estão integrados numa unidade, que se autopro-
duz e auto-reproduz (BERQUE, 1984, p.33).

Augustin Berque propôs em seus trabalhos o desenvolvimento da mesologia, o 
estudo dos meios, ou seja, das relações que o homem estabelece com o ambiente 
que o envolve. Para compreender o seu pensamento, é necessário discutir dois 
conceitos elementares: a mediância e a trajecção. Berque concebe a mediância 
como o sentido, ao mesmo tempo subjetivo e objetivo de uma relação da socie-
dade com o ambiente.

Je conçois la médiance comme le sens, à la fois subjectif et objectif (une 
signification, une sensation, une tendance), de la relation d’une société 
à l’étendue terrestre (relation qui est un milieu). Ce sens conjugue trois 
niveaux: celui de l’en-soi des choses et de la nature (l’étendue du monde 
physique ou objectif); celui des relations écologiques liant l’espèce 
humaine à son environnement; et celui du paysage, où jouent les 
relations d’ordre symbolique par lesquelles une culture fonde en nature 
la subjectivité collective. Cette conjugaison s’accomplit à la fois dans 
l’espace (le milieu) et dans le temps (l’histoire). C’est une trajection, c’est-
à-dire un mouvement dans lequel le monde subjectif et le monde objectif 
ne cessent d’interagir, pour ainsi dire en spirale, produisant ainsi la 
réalité trajective (mi-subjective, mi-objective) qui est celle de nos milieux. 
(BERQUE, 1993, p.4)

Como aponta Marie-José Fortin, na abordagem cultural da paisagem, as preocu-
pações de pesquisa passam pela identificação dos atores (indivíduos, grupos, in-
stituições, etc.) presentes no território, suas relações, a maneira como qualificam 
as paisagens, seus significados, bem como os valores que são atribuídos à pais-
agem (FORTIN, 2008).

Abordagem política da paisagem
Na abordagem política da paisagem, pode-se destacar o trabalho do geógrafo De-
nis Cosgrove. Para o autor, a percepção da paisagem está relacionada ao apare-
cimento da perspectiva no século XV no norte da Itália, constituindo-se na base 
sobre a qual a paisagem é, não apenas, objeto de representação, mas sobretudo 
de controle e autoridade. Cosgrove associa a representação da paisagem com or-
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dem, controle e autoridade e, principalmente, a associa a formas de poder nela 
codificadas e sustentadas por produtos culturais (WYLIE, 2011). Assim, a aborda-
gem política da paisagem remete ao entendimento de sua apropriação simbólica 
por distintos grupos sociais.

Para alguns autores, a emergência da abordagem subjetiva e simbólica da pais-
agem está relacionada ao “esgotamento” da contribuição saueriana, que fora bas-
tante influenciada por uma noção “superorgânica” de cultura. Segundo o autor, 
“nessa teoria a cultura é vista como uma entidade acima do homem, não redutível 
às ações dos indivíduos, misteriosamente respondendo a suas próprias leis” (DUN-
CAN, 1980, p.182). A abordagem morfológica da paisagem usa um conceito pouco 
problematizado de cultura, tratando os indivíduos como passivos e homogêneos, 
meros possuidores de hábitos e costumes e, finalmente, um conceito de cultura 
determinista que impede a análise crítica de questões ligadas à diferença e confli-
to (WYLIE, 2011). Uma consequência desse conceito de cultura “é a pouca ou nen-
huma discussão sobre a estratificação social, os interesses políticos de grupos par-
ticulares e os conflitos que surgem de seus interesses opostos” (DUNCAN, 1980, 
p.191). Assim, a abordagem morfológica não analisa criticamente a paisagem e 
sua representação como objeto de disputa entre os diferentes agentes sociais.

São questões ideológicas e políticas que estão presentes nos trabalhos de Cos-
grove. A representação pictórica da paisagem mostra “controle e dominação so-
bre o espaço como uma entidade absoluta e objetiva, e sua transformação na 
propriedade individual ou estatal” (COSGROVE, 1985, p.46). Segundo o autor, “um 
dos propósitos consistentes da pintura de paisagem tem sido apresentar imagem 
de controle ordenado e proporcionado, suprimir evidências de tensão e conflito 
entre grupos sociais e dentro das relações humanas nos países em desenvolvi-
mento” (COSGROVE, 1985, p.58). O autor destaca o conservadorismo inerente à 
ideia de paisagem, na celebração da propriedade e no status quo imutável, bem 
como na supressão da tensão entre os grupos na paisagem.

Em “Social Formation and Simbolic Landscape”, Denis Cosgrove defende a ideia de 
que o conceito de paisagem amplia a significado de “área” ou “região”, não sendo 
apenas um equivalente. A paisagem carrega múltiplas camadas de significado, da 
qual seu “princípio unificador deriva do engajamento ativo entre um sujeito e um 
objeto” (COSGROVE, 1998, p.13). Em outras palavras, o conceito de paisagem de-
nota “o mundo externo mediado pela experiência humana subjetiva”, de uma for-
ma não sugerida pelos conceitos de área ou região. “A paisagem não é meramente 
o mundo que vemos, é uma construção, uma composição do mundo [...] um jeito 
de ver o mundo” (COSGROVE, 1998, p.13). A paisagem como entendida por Cos-
grove é um produto social, uma consequência da transformação da natureza por 
uma coletividade humana.

A percepção e representação da paisagem está diretamente relacionada às es-
truturas sociais e processos históricos que definem nosso modo de ver o mundo. 
Cabe destacar o papel dos modos de representação ligados a certos grupos da 
sociedade. Nessa perspectiva, tal fato é bastante relevante. Para Cosgrove, o con-
ceito de paisagem é ideológico, pois representa

a maneira como certos grupos sociais dão significado a si mesmos e 
ao mundo através de uma relação imaginada com a natureza, e pela 
maneira como a definem e a comunicam seu papel social aos outros em 
relação à natureza externa. (COSGROVE, 1998, p.15)

A abordagem apresentada nos permite pensar sobre as limitações da abordagem 
da morfologia da paisagem. O método morfológico aborda as origens e o desen-
volvimento das forma do território ou paisagem capazes de produzir uma síntese 
dos elementos que compõem uma área geográfica, pautado em suas relações ob-
serváveis. Sob o método morfológico, a paisagem torna-se um objeto estático pos-
sível de ser abordado cientificamente. Seus elementos e suas relações tornam-se 
suscetíveis à objetivação e mensuração. Contido, a morfologia da paisagem não 
leva em consideração a sua dimensão simbólica, “o sentido simbólico e cultural 
investido nas formas por aqueles que as produziram e as mantém, e comunicado 
para aqueles que entram em contato” (COSGROVE, 1998, p.18).
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Desta maneira, percebe-se que a paisagem pode ser abordada a partir das relações 
de poder e interesses presentes na sociedade. Nessa visão, pode-se destacar o 
trabalho de James Duncan onde o autor aborda a paisagem como um texto. Se-
gundo o autor, as pesquisas precisam tratar da paisagem e seu papel no processo 
social e cultural. A paisagem é sempre objeto de disputas de poder e interesses, 
e pode estar no centro de distintos campos discursivos. Por isso, a paisagem não 
tem um único significado e sempre existem diferentes possibilidades de leitura. 
Conforme Duncan, 

nem a produção nem a leitura de paisagens são “inocentes”. Ambas 
são políticas no sentido mais amplo do termo, uma vez que estão 
inextricavelmente ligadas aos interesses materiais das várias classes e 
posições de poder dentro da sociedade. (DUNCAN, 2004, p.182)

O papel da paisagem no processo social é ideológico, ou seja, a  paisagem ancora 
valores e ideias, bem um entendimento sobre como a sociedade é ou deveria ser 
organizada. Pode-se perceber que a paisagem possui uma forte dimensão nor-
mativa da realidade. Nesse processo, a paisagem é, muitas vezes, “naturalizada”, 
tornando-se uma realidade inquestionável. A paisagem tende a naturalizar as 
relações sociais. Naturalizada, a paisagem como uma evidência concreta sobre 
como a sociedade é organizada, pode tornar-se uma evidência concreta de como 
a sociedade deveria ser organizada. A paisagem pode tornar-se objeto ideológico 
de manutenção de símbolos da cultura dominante. Como aponta Duncan, “como 
ideologias dominantes se concretizam na paisagem, elas tendem a ser reforçadas 
pelas leituras da paisagem – contribuindo para os processos estruturais que criam 
e mantêm as paisagens” (DUNCAN J, 1988, p.124).

Nessa mesma perspectiva, William John Thomas Mitchell, em “Landscape and Pow-
er”, defende que a paisagem precisa ser compreendida como uma prática cultural 
que permite a dominação dos indivíduos través da disseminação de uma ideolo-
gia. Para o autor, seu trabalho

[…] aims to absorb these approaches into a more comprehensive 
model that would ask not just what landscape ‘is’ or ‘means’ but what 
it does, how it works as a cultural practice. Landscape, we suggest, 
doesn’t merely signify or symbolize power relations; it is an instrument 
of cultural power... Landscape as a cultural medium thus has a double 
role with respect to something like ideology; it naturalizes a cultural 
and social construction, representing an artificial world as if it were 
something given and inevitable, and it also makes that representation 
operational by interpellating its beholder in some more or less 
determinate relation to its givenness as sight and site. (MITCHELL, 2002, 
p.1)

A paisagem pode ser entendida como um produto cultural da sociedade e “age” 
como um importante sistema de significações, estando no âmbito de disputa de 
distintos discursos e interesses materiais. Duncan apoia-se no conceito de cultu-
ra como um sistema de significações de Raymond Williams (1973 apud DUNCAN, 
2004), através da qual uma ordem social pode ser comunicada, reproduzida, ex-
perimentada e explorada. A cultura se distingue dos sistema econômico e politico, 
quando considerada como um sistema de significações, mas está sempre envolvi-
da por outros sistemas.

Assim, entende-se que paisagem não é algo estático, algo que passivamente rep-
resenta alguma historia, mas é um agente ativo que constrói essa historia, servin-
do como símbolo para as necessidades e desejos daquele que vivem nela. Aque-
les que, por ventura, tem algum interesse em produzi-la e mantê-la  (MITCHELL, 
2003). Segundo Don Mitchell, 

[...] a paisagem pode melhor ser vista como trabalho (é o produto 
do trabalho humano e, então, encerra os sonhos, desejos e todas as 
injustiça do sistema social que a criam), e como algo que trabalha (ela 
age como um agente social no desenvolvimento dos lugares. (MITCHELL, 
2003, p.94)
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Na abordagem política, nota-se que o conceito de paisagem pode ser útil “ideologi-
camente para ‘naturalizar’ a dimensão desigual das relações sociais, ocultando a 
realidade dos processos históricos e conflitantes que as produziram” (BESSE, 2014, 
p.106). 

Também numa abordagem política, porém se afastando da discussão ideológica, 
Kenneth Olwig busca um entendimento da paisagem como algo “real” como algo 
material, que pode ser conhecida a partira das relações com a história das socie-
dades com a maneira pela qual estas usam, valorizam e transformam o mundo 
(OLWIG, 1996). O autor defende o retorno ao significado substantivo da paisagem 
como lugar de interação humana e ambiental. Para o autor, 

[…] landscape, I will argue, need not be understood as being either 
territory or scenery; it can also be conceived as a nexus of community, 
justice, nature, and environmental equity, a contested territory that is 
as pertinent today as it was when the term entered the modern English 
language at the end of the sixteenth century. (OLWIG, 1996, p.630)

Em “Landscape, Nature, and the Body Politic: From Britain’s Renaissance to America’s 
New World”, Kenneth Olwig busca as origens do conceito de paisagem em textos 
jurídicos de diferentes países, concluindo que seu significado não se aproxima do 
entendimento da paisagem como “ponto de vista sobre o território”, tendo, ao in-
vés disso, uma conotação muito mais jurídica e política, significando uma comuni-
dade territorial (OLWIG, 2002). O conceito de paisagem segundo Olwig pressupõe 
tanto à existência de um regime político quanto de um território (BESSE, 2014).

É possível perceber, em vários atores, o uso estratégico do significados da paisagem 
(tais como maneiras de ver, representações de identidade, sentidos metafóricos) 
para estruturar e manter relações de poder, possibilitando o entendimento da 
dimensão política da paisagem. Segundo Karen Till, as paisagem agora podem ser 
entendida como arena do discurso e da ação política, que são constantemente 
produzidas e contestadas. Nesse sentido, pesquisas mostram como a ação dos 
indivíduos e grupos sociais resultam na manutenção ou contestação de paisagens 

(materialmente ou simbolicamente) como espaço social e político. Desta manei-
ra, como afirma Karen Till, “landscapes constitute power relations and sociopolitical 
space” (TILL, 2004, p.348).

Desta forma, na abordagem política, “le paysage est conçu comme un lieu de média-
tion sociale et un enjeu d’appropriation du territoire, appropriation autant symbolique 
que matérielle” (FORTIN, 2008, p.61). A abordagem política da paisagem nos per-
mite investigar como as decisões influenciam na transformação dos territórios, 
bem como suas intenções explícitas ou implícitas. Entendendo a paisagem como 
um conceito mediador entre a sociedade e o território, é possível também indagar 
sobre a participação dos diferentes grupos nas decisões sobre a sua preservação 
e transformação (FORTIN, 2008).

A paisagem como arenas das lutas sociais
Quando se analisam as mudanças pelas quais passou a preservação do patrimô-
nio cultural nos últimos tempos, pode-se notar grandes transformações concei-
tuais, em especial, na própria definição de patrimônio cultural, bem como nas 
práticas de preservação dos bens culturais. A ampliação do corpus do patrimônio 
cultural revela os avanços no reconhecimento dos diferentes “patrimônios” que 
caracterizaram os diferentes grupos humanos, resposta política à grande diversi-
dade cultural existente no mundo. Neste contexto é que nota-se cada vez mais o 
afloramento de valores divergentes nas ações de preservação, situação em que te-
remos na realidade um número ampliado de atores ou agentes sociais envolvidos 
no processo. Nota-se que essas mudanças vão se apresentar no remodelamento 
da política de preservação, caracterizado não mais como um sistema hierarquiza-
do de valores, na qual a preservação parecia uma ação simplesmente técnica, mas 
um sistema não hierarquizado, onde há a preservação do patrimônio é entendida 
como, essencialmente, uma ação política (AVRAMI, ERICA; DE LA TORRE; MASON, 
2000; CASTRIOTA, 2009).
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Desta maneira, nota-se uma forte tendência na abordagem da preservação do pat-
rimônio cultural em sua dimensão política, ou seja, em sua dimensão de conflito. 
Como afirma Maria Cecília Londres Fonseca, o patrimônio é detentor de valores e 
sentidos “que estão sendo constantemente produzidos e reelaborados, e que ev-
idenciam a inserção da atividade de preservação de bens culturais no campo das 
práticas simbólicas” (FONSECA, 2001, p.119). Para a autora, apesar da perspectiva 
de democratização aberta pela Constituição Federal de 1988 no Brasil, pode-se ver 
ainda como uma das questões marcantes na politica nacional de preservação do 
patrimônio cultural é a presença de uma forte dominação simbólica. Essa domi-
nação simbólica diz respeito à maneira como o significado do patrimônio cultural 
é socialmente construído. A preservação do patrimônio cultural é uma prática so-
cial através da qual os grupos que conformam a sociedade dão sentido ao mundo 
social e a si mesmos. Contudo, se do ponto de vista das políticas públicas no Bra-
sil percebe-se uma abertura para a participação dos diferentes grupos sociais na 
construção do patrimônio cultural, é preciso considerar também as relações de 
dominação que existentes na sociedade.

Nesse sentido, cabe indagar se a atividade social de preservação do patrimônio 
cultural e da paisagem poderiam ser compreendidos como um campo ou uma 
arena de disputas pelo poder simbólico. É nessa perspectiva que a reflexão sobre 
a teoria social de Pierre Bourdieu permite abordar a prática da preservação do 
patrimônio cultural e, em especial, do patrimônio paisagístico. Segundo  autor, 
os diferentes grupo sociais agem estrategicamente para dar sentido ao mundo 
social, permitindo a manutenção das relações de dominação através do poder 
simbólico. Como afirma Pierre Bourdieu, “o poder simbólico é um poder de con-
strução da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido 
imediato do mundo (e, em particular, no mundo social)” (BOURDIEU, 2011, p.9). 
Entende-se que os sistemas simbólicos cumprem funções políticas, onde a ideolo-
gias, que servem a interesses particulares, tendem a se apresentar como univer-
sais. Segundo o autor, 

[...] uma cultura dominante preenche sua função ideológica – isto é, 
política -, de legitimar uma ordem arbitrária; em termos mais precisos, 

é porque enquanto uma estrutura estruturada ela reproduz sob forma 
transfigurada e, portanto, irreconhecível, a estrutura das relações sócio-
econômicas prevalecentes que, enquanto uma estrutura estruturante 
(como uma problemática), a cultura produz uma representação do 
mundo social imediatamente ajustada à estrutura de relações sócio-
econômicas que, doravante, passam a ser percebidas como naturais 
e, destarte, passam a contribuir para a conservação simbólica das 
relações de força vigentes. (BOURDIEU, 1971 apud MICELI, 2007)

Desta maneira, pode-se pensar que a atividade de preservação do patrimônio cul-
tural como uma prática social, pode contribuir para a manutenção das estruturas 
das relações socioeconômicas prevalecentes na sociedade, contribuindo para a 
manutenção das relações de força vigentes. Neste contexto, torna-se importante 
considerar a relevância da abordagem da paisagem como parte do espaço social 
e político. Como aponta Pierre Bourdieu, o espaço social é o “espaço das posições 
sociais”.

As posições sociais dos indivíduos e grupos são sustentadas pela existências de 
outros indivíduos e grupos sociais (BOURDIEU, 2004). As ações dos indivíduos e 
grupos de indivíduos são fruto de condições dadas pela própria sociedade, in-
ternalizadas, ao longo do tempo, por esses indivíduos e grupos. Pierre Bourdieu 
defende que o mundo social é construído através da intersubjetividade, enquanto 
resultado de ações de indivíduos dirigidas a outros indivíduos, que adquirem sig-
nificado na medida em que são compartilhadas entre ambos. Nesse contexto, “a 
ação não é mais considerada como simples execução, mas sim como núcleo de 
significação do mundo” (ORTIZ, 1983, p.12). É através da ação que os indivíduos 
constroem o significado social do mundo. Pierre Bourdieu baseia seus trabalhos 
numa filosofia relacional das ciências e numa filosofia da ação disposicional, rel-
acionada às potencialidades de ação dos atores e suas condições para agir. A 
questão fundamental é a análise do comportamento dos diferentes atores no es-
paço social (BOURDIEU, 1994).
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Abordar a paisagem como espaço social e político é considera-la a partir da per-
spectiva dos diferentes atores sociais, incluindo seus esquemas de percepção e 
representação do mundo social. O problemática está na maneira como se com-
portam os indivíduos na sociedade. Para Pierre Bourdieu, a mediação entre o in-
divíduo e a sociedade se dá por meio do habitus. As estruturas que constituem um 
determinado meio social produzem o habitus, ou seja, 

[...] sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 
princípio gerador das práticas e das representações que podem ser 
objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser o produto da obediência 
a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção 
consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias 
para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação 
organizadora de um regente. (BOURDIEU, 1983, p.60)

Desta maneira, é interessante pensar que, ao mesmo tempo, em que os atores so-
ciais tem capacidade e poder para agir, suas ações são também, em parte, produto 
de suas posições no espaço social. O habitus é uma propriedade dos atores sociais 
(indivíduos, grupos ou instituições, etc.), constituída de uma estrutura estruturada 
e estruturante. É estruturada pelos passado e pelas condições do presente de 
um ator social, mas também estruturante pois ajuda a moldar seu futuro. Esta 
estrutura estabelece um sistema de disposições que esquemas de apreciação, 
percepção e de práticas (BOURDIEU, 1977, p.214).

Na leitura de Karl Maton, “a prática resulta de relações entre as disposições do 
ator social num campo (capital), segundo o estado atual do jogo em determinada 
arena social (campo)” (MATON, 2008. p.51). Conforme analise de Maton, “o es-
paço físico e social que ocupamos são [...] estruturados, e é a relação entre essas 
duas estruturas que dá origem às práticas” (MATON, 2008, p.52). Assim, conclui-se 
que as práticas sociais são resultados do habitus e as condições do campo. Como 
aponta Pierre Bourdieu,

[…] on one side it is a relation of conditioning: the field structures 
the habitus . . . On the other side, it is a relation of knowledge or 
cognitive construction. Habitus contributes to constituting the field as a 
meaningful world. (BOURDIEU; WACQUANT 1992a, p.127 apud (MATON, 
2008, p.52) 

Na teoria social de Pierre Bourdieu, o conceito de campo refere-se ao espaço so-
cial específico de atuação dos atores em disputa. O campo é, de fato, uma arena, 
um campo de batalha no qual os atores sociais estão posicionados conforme seu 
capital (THOMSON, 2008). Segundo Pierre Bourdieu, o campo pode ser descrito

[...] ao mesmo tempo, como um campo de forças, cuja necessidade se 
impõe aos agentes que nele se encontram envolvidos, e como um campo 
de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins 
diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de forças, 
contribuindo assim para a sua conservação ou a transformação de sua 
estrutura. (BOURDIEU, 2008, p.50)

Os campos são produtos da história, determinados e delimitados  pela existência 
de interesses específicos, como por exemplo, o campo econômico, o político, o 
cultural, etc., os quais são ocupados por diferentes atores sociais, como indivídu-
os, instituições, etc. dotados de um habitus. Desta maneira, o que determina a 
vida num campo é a ação dos atores sociais, que detêm capital e investem seus re-
cursos em prol de um retorno em particular, variável conforme as regras do cam-
po. Os campos são microcosmos no mundo social, formados pode atores dotados 
de um mesmo habitus. Assim como um habitus, tais campos possuem sua doxa 
(opinião consensual) e seu nomos (as leis que regem a luta pela hegemonia no 
campo). É importante notar que os campos são constituídos pelos grupos sociais 
em condições que mudam com o tempo. Mudadas as condições, existe sempre a 
possibilidade de sua transformação.

A paisagem pode ser vista como uma realidade inquestionável, estabelecida por 
opiniões consensuais. As decisões sobre sua preservação ou transformação po-
dem se dar segundo certas regras existentes no campo. A paisagem, tanto em 
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seus aspectos materiais (territoriais) quanto simbólicos (culturais, mas sobretudo 
políticos), pode participar ativamente da naturalização das relações sociais. Como 
aponta Tim Cresswell, pode-se tratar, assim, de uma “paisagem dóxica” (CRESS-
WELL, 2003, p.277). O entendimento do que é a paisagem é um produto da cultura 
em determinado momento histórico, podendo, portanto, “naturalizar-se” e tor-
nar-se instrumento de reprodução das relações sociais. A paisagem pode ser tanto 
produto quanto produtora de práticas sócio-espaciais (CRESSWELL, 2003). Nessa 
perspectiva, pode-se compreender a maneira como a paisagem torna-se “natural-
izada”, permitindo investigar as formas de legitimação das práticas sócio-espaciais 
sobre a paisagem, buscando analisar tanto seu efeito na distribuição de poder 
sobre as decisões que afetam seus aspectos materiais e simbólicos. A paisagem 
pode ser vista como importante instrumento de dominação simbólica, permitin-
do a disseminação de ideologias, contribuindo para a naturalização  das relações 
sociais.

Conforme aponta Richard Schein, a paisagem possui uma dimensão normativa a 
partir da qual sua qualidades simbólicas podem ser articuladas de maneira a nat-
uralizar as relações sociais. Segundo o autor,

[…] the cultural landscape is not merely the result of human activity. 
It is both a material thing and a conceptual framing of the world—a 
visual and spatial epistemology. As such, the cultural landscape is an 
important, even constitutive, part of social and cultural processes (no 
longer simply inert, or just detritus or spoor, but something central to 
the reproduction of human activity). Through its symbolic qualities, the 
cultural landscape serves to naturalize or concretize—to normalize—
social relations. Additionally, the landscape’s normalizing, normative 
capabilities simultaneously make the landscape central to the ongoing 
production and reproduction of place and identity. (SCHEIN, 2003, p.202)

Para se investigar as atividades ligadas à preservação do patrimônio cultural e da 
paisagem como um campo, é preciso analisar a sua complexa estrutura de poder, 
bem como a maneira como esta pode interferir nas decisões. É preciso considerar 
a complexa rede de atores sociais que estão envolvidos nessas atividades. Investi-

gar a atividade social de preservação do patrimônio cultural e da paisagem como 
um campo, pressupõe compreender a sua autonomia relativa, identificando suas 
propriedades particulares, bem como a influência das relações externas ao campo 
(econômicas e politicas, por exemplo). Pode-se considerar, como o faz Bernard 
Lahire, que poucas atividades sociais escapam à lógica econômica, ou seja, o cam-
po econômico “é uma realidade transversal em relação do conjunto de domínios 
de atividade” (LAHIRE, 2017, p.40). O mesmo pode ser considerado a respeito da 
capacidade de influência do campo político ou jurídico nas demais esferas da vida 
social.

A abordagem política da paisagem permite analisar a maneira como se dão as 
relações de poder num determinado contexto social. A paisagem é uma catego-
ria a partir da qual a construção do sentido do mundo social pode ser, ao mes-
mo tempo, reforçada e contestada simbolicamente e materialmente. A definição 
daquilo que se quer preservar ou transformar na paisagem, modifica ou conserva 
as relações de poder existentes na sociedade, legitimando ou deslegitimando as 
formas de apropriação simbólica e material do mundo social. Por seus aspectos 
objetivos e subjetivos, individuais e coletivos, a categoria de paisagem permite 
analisar a complexa relação entre a sociedade, a natureza e o território. A teoria 
social de Pierre Bourdieu permite analisar as estruturas objetivas (posição nos 
campo social) e as estruturas subjetivas (categorias de construção do sentido do 
mundo social), além dos processos histórico que as dão origem, bem como esses 
interferem nos modos de construção de sentido do mundo. Como pode-se perce-
ber, por serem resultado de processos históricos, posições sobre a preservação 
e transformação da paisagem podem ser, de tempos em tempos, legitimadas e 
deslegitimadas.

Considerações finais
A partir do que foi discutido no curto espaço deste artigo, pode-se considerar que 
as abordagens territorial, cultural e política permitem entender a paisagem a partir 
da materialidade do território, das representações simbólicas e significações, bem 
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como das maneiras de apropriação pela sociedade (FORTIN, 2008). A abordagem 
territorial permite o conhecimento do substrato material da paisagem. Contudo, a 
paisagem não é o território, mas resultado de sua qualificação sociocultural. Uma 
qualificação que pode ser vista não apenas como resultado da interação entre o 
cultural e o territorial mas, principalmente, como resultado do jogo político. En-
tende-se, como Paul Claval, que a paisagem se apresenta em múltiplas definições, 
seja como uma realidade humana, uma realidade ecológica, uma realidade jurídi-
ca, um texto ou uma arena política. Desta maneira, reconhece-se a natureza com-
plexa desse bem cultural, como resultado da interação dos diferentes sistemas 
(político, econômico e cultural, etc.) que formam a sociedade (CLAVAL, 2008). Essas 
são características do conceito de paisagem, que o tornam um rico instrumento de 
análise da realidade social. Percebe-se que a paisagem é construída tanto mate-
rialmente quanto simbolicamente, enquanto arena de disputas sociais.

A abordagem política da paisagem precisa considerar as relações de poder nos 
diferentes contextos sociais. No caso brasileira, apesar das mudanças no campo 
do patrimônio cultural ocorridas após a Constituição Federal de 1988, é preciso 
considerar criticamente a participação dos diferentes grupos da sociedade na con-
strução do sentido do patrimônio. A atividade de preservação da paisagem, pode 
ser vista como uma arena de disputas, integrante do espaço social de lutas pela 
construção dos significados do mundo socialmente compartilhado.

Os trabalhos de Pierre Bourdieu indicam a possibilidade de construção de um 
arcabouço teórico e metodológico que permite a análise dos conflitos de interes-
se, permitindo investigar a atividade de preservação do patrimônio cultural e da 
paisagem como um campo. Em abordagem pode-se identificar a autônima relativa 
do campo, suas estruturas de poder, as posições e ações dos diferentes atores so-
ciais, bem a influência advinda de outros campos e sua interferência nas decisões 
que afetam a preservação e transformação da paisagem.
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RESUMO
As questões relativas à salvaguarda de obras arquitetônicas modernas são um 
desafio contemporâneo a ser encarado pelo campo da preservação e do restauro 
mundialmente. Em âmbito internacional, as residências tiveram papel crucial na 
representatividade, na divulgação, e de certa forma na aceitação, da arquitetura 
moderna. Os arquitetos encontravam junto aos clientes possibilidades de 
experimentações de formas, materiais e técnicas, o que concedia a essa tipologia um 

caráter de ensaio para o projeto dentro do paradigma moderno. No Rio de Janeiro, 
Brasil, observamos características singulares em que buscaram uma síntese da casa, 
seu interior, com o entorno e paisagem, muitas vezes com desenhos de jardins. 

Affonso Eduardo Reidy foi um dos principais arquitetos do movimento moderno no 
Rio de Janeiro. Como funcionário da prefeitura, dedicou-se a produzir arquitetura 
de qualidade para as massas, projetando poucas residências unifamiliares ao 
longo de sua carreira. Dentre elas destacam-se as duas construídas para ele e 
sua companheira, a engenheira Carmen Portinho, uma localizada no bairro de 
Jacarepaguá (1950), na cidade do Rio de Janeiro, e outra na cidade de Itaipava (1959).

No Brasil é recorrente a perda de inúmeros exemplares da arquitetura residencial 
moderna, uma vez que grande parte não se encontra sob tutela dos órgãos de 
preservação. O reconhecimento de seu valor por parte da população, apesar de 
apresentar constante crescimento, ainda está aquém da velocidade da degradação 
destas edificações.

As residências de Reidy, acima mencionadas, foram vítimas desta falta de 
reconhecimento. Apesar de permanecerem com o uso residencial, sofreram 
alterações significativas para se adequar as necessidades dos novos proprietários. A 
primeira, tombada em 2012 pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, passou por 
alterações em suas plantas e fachadas antes do tombamento, porém ainda mantém 
características originais, que são facilmente identificáveis. A segunda, no entanto, 
permaneceu somente ema estrutura, perdendo sua volumetria e materialidade 
únicas para uma casa de traços contemporâneos, não restando nem uma sombra 
daquilo que foi.

O presente artigo propõe uma análise dessas residências, seus projetos originais e 
alterações realizadas. Sob a ótica das teorias de restauração e dos estudos sobre 
a arquitetura moderna brasileira, apresentaremos documentações dos projetos, 
os instrumentos legais de preservação e, fundamentalmente, analisaremos as 
características projetuais adotadas pelo autor e sua conservação, dentro de um 
quadro de intervenções realizadas pelos proprietários.

Palavras-Chave: Patrimônio Moderno; Arquitetura Residencial; Affonso E. Reidy.
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Introdução
No campo teórico crítico da restauração observava-se uma tendência de trata-
mento diferenciado entre o patrimônio moderno e o patrimônio histórico, com 
alegações simplistas com relação à proximidade temporal, técnicas construtivas 
e materiais empregados, muitos ainda utilizados. Porém, após três décadas de 
amadurecimento das discussões ativas a respeito da preservação do legado ar-
quitetônico do século XX, fica claro o posicionamento vigente entre os especialis-
tas do tema, no qual não deve haver distinção entre as posturas teóricas a serem 
tomadas com relação ao patrimônio moderno e o não moderno.

É fato que as mudanças ocorridas na sociedade após a segunda metade do século 
XX e no século XXI, com significativas alterações na tecnologia e nos modos de 
vida, implicaram a criação de novas necessidades na população, que alteraram o 
uso das edificações em geral. Além disso, a alteração de valores sociais e de gosto 
dos usuários, impulsionados pelos meios de comunicação e de uma sociedade de 
consumo de massa, levam a mudanças que muitas vezes desconsideram o pré-ex-
istente. Essas têm impacto na arquitetura com a perda de materiais e acabamen-
tos, em menor escala, estendendo-se até as técnicas construtivas e alterações da 
configuração interna e externa, culminando com a perda total da obra, restando 
apenas partes como lembrança.

As residências unifamiliares compõem um importante conjunto no universo da ar-
quitetura moderna brasileira. Os arquitetos encontravam junto aos seus clientes 
possibilidades para a realização de projetos com experimentação formal e ma-
terial. O programa residencial unifamiliar, o interior e a intimidade da casa, sua 
relação com o entorno e a paisagem, revelavam uma arquitetura mais sensível, 
além de funcional.

Dessa forma, trataremos da Residência de Jacarepaguá (1952) e da Residência de 
Fim de Semana (1959), projetadas pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy para ele 
e sua companheira, a engenheira Carmen Portinho. Os edifícios escolhidos são 

representantes de uma forma de fazer arquitetura e de experimentação de novas 
linguagens estéticas, importantes exemplares para se entender o amadurecimen-
to profissional do arquiteto e de pesquisa de linguagens. 

Affonso Eduardo Reidy pertenceu ao grupo dos arquitetos responsáveis pelo di-
recionamento da arquitetura moderna carioca, ao lado de Lucio Costa, irmãos 
Roberto, Oscar Niemeyer, entre outros. Por ter atuado majoritariamente dentro 
de autarquias públicas sua obra é composta por poucos, porém significativos, pro-
jetos construídos, que refletem a transformação de sua arquitetura em função da 
sociedade, se mantendo fiel às formas puras e sem excessos, visando o equilíbrio 
entre estrutura, forma e função, sempre respeitando o entorno, mas atento às 
questões do lugar e dos elementos da nossa arquitetura. A divisão dos espaços, 
os materiais e técnicas construtivas eram projetados e utilizados em harmonia, 
resultando em espaços confortáveis e sensíveis independentemente da escala. 

Em seus projetos, é constante a presença de elementos provenientes da releitu-
ra da arquitetura tradicional luso-brasileira, como venezianas, treliças e cobogós, 
assim como as alvenarias em pedra, que também remetem às construções tradi-
cionais. Reidy não utiliza nem laje plana - que se demonstra de difícil produção e 
manutenção, além de inadequada ao Brasil visto seu clima tropical - e nem telha-
do tradicional na cobertura de suas residências, aplicando na maioria delas a laje 
inclinada recoberta por telha de amianto. Faz uma releitura e mediação dos dois 
tipos de cobertura, integrando-as em um novo produto. Dessa forma, observa-se 
o desenvolvimento de uma geometria que se distância dos cubos puristas da vol-
umetria moderna inicial ao mesmo tempo em que da casa tradicional. 

Os estudos de caso tratados nesse artigo demonstram dois diferentes momen-
tos na carreira do arquiteto, e se destacam no universo das casas projetadas no 
estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1930 e 1965, período no qual foram 
construídas ao menos oitenta e cinco residências unifamiliares - número esse cor-
respondente às casas construídas publicadas - das quais quinze foram reconheci-
damente demolidas. 
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No Brasil é recorrente a perda de exemplares da arquitetura residencial moderna, 
uma vez que grande parte não se encontra sob a tutela dos órgãos de preser-
vação. O reconhecimento de seu valor por parte da população, apesar de apresen-
tar constante crescimento, ainda está aquém da velocidade da degradação destas 
edificações. As residências de Reidy, acima mencionadas, foram vítimas desta falta 
de reconhecimento. Apesar de permanecerem com o uso residencial, sofreram 
alterações significativas para se adequar as necessidades dos novos proprietários. 

A primeira, com telhado borboleta, bordas brancas, pano de vidro e cores vi-
brantes, que repousa sobre pilotis em terreno acidentado, foi tombada em 2012 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e passou por alterações em suas plan-
tas e fachadas antes do tombamento, porém ainda mantém características origi-
nais, que são facilmente identificáveis. A segunda, de volume quadrado compacto 
repousado sobre pilotis e coroado por cobertura em casca de concreto, com aber-
turas estratégicas e materiais sem acabamento, permaneceu relativamente inal-
terada até o ano de 2009, quando foi vendida a um novo proprietário que realizou 
grandes mudanças, descaracterizando-a por completo. A ausência de proteção 
por órgãos de tutela em qualquer esfera decretou antecipadamente o seu óbito. 

O presente artigo, produzido a partir da dissertação de mestrado da autora[1], pre-
tende contribuir para os estudos que envolvem o programa residencial, princi-
palmente no que concerne à preservação desse patrimônio, observando as alter-
ações efetuadas e discorrendo sobre a perda da memória dessa arquitetura, tanto 
como obra construída quanto como projeto. 

[1]  GUIMARÃES, Marta C. F. B. Patrimônio Moderno e Delito: Duas Casas de Affonso Eduardo Reidy. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

A Residência Carmen Portinho

A Concepção e o Projeto
Situada na Rua Timboaçu nº 1255, em Jacarepaguá, cidade do Rio de Janeiro, a 
casa foi construída em 1952 como um refúgio em meio à densa vegetação em ter-
reno de originalmente 9 mil m², com acentuado declive no sentido da ampla vista 
voltada para a cidade. A criação deste projeto levou em conta as premissas do 
modernismo racionalista, recebendo alguns dos elementos do repertório deste 
período, como o uso de materiais contemporâneos – concreto, metal, vidro –, de 
pilotis, da aproximação do interior com o exterior, além do detalhamento do mo-
biliário que se acomodava na casa. 

De programa simples, o projeto visava atender às poucas necessidades do casal 
sem filhos. Tirando partido do terreno, e evitando grandes movimentos de terra, 
o arquiteto apoiou parte da residência em pilotis e a área livre existente sob o 
volume principal foi ocupada por uma laje sem fechamento. A residência desen-
volvida em um pavimento foi configurada em dois blocos, separados entre si por 
um prisma interno com jardim e unidos por uma passarela, e recoberta por um 
telhado borboleta.
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Figura 1 - A residência Carmen Portinho logo após a sua conclusão. (Revista Bauten und Projekt, 1952)

Chega-se à residência por meio de um simples portão de ferro na parte alta do 
terreno, de onde se desenvolve um caminho de veículos até a garagem. De sua 
base parte uma rampa de madeira, solta do terreno e ladeada por uma parede em 
pedra, que leva à porta principal da casa.

O seu primeiro bloco contava com uma ampla área de estar, composta por sala e 
varanda interna, banheiro, dois quartos – um dormitório e um escritório –, cozinha 
e área de serviço. O segundo possuía um quarto com banheiro para funcionários 
e uma garagem para dois veículos, voltada para o acesso principal da casa e que 
não se comunica com o interior. Os volumes foram pintados em cores vibrantes, 
um azul e outro rosa, assim como as esquadrias externas, pintadas em amarelo. 
Os ambientes sociais e íntimos possuíam piso em taco de madeira, exceto as áreas 
molhadas, e as esquadrias internas foram executadas em madeira lisa, pintadas 
de branco. A composição interna era complementada pelo mobiliário fixo projeta-
do por Reidy para o dormitório e a sala.

A varanda era um elemento de destaque no projeto, de onde se tinha a sensação 
de integração com a mata do entorno. Recuados em relação à varanda ficavam 
o banheiro e o quarto, que possuíam na parte superior de suas alvenarias es-
quadrias basculantes verticais, que permitiam a iluminação externa através da 
varanda. O dormitório também se abria para ela, proporcionando uma circulação 
fluida entre os ambientes. O nível inferior, ocupado somente por uma laje sem 
qualquer espécie de fechamento e protegida por um fino guarda-corpo em ferro, 
era utilizado como espaço de lazer

O Sistema Construtivo e Materialidade
A residência, com aproximadamente 22,00m de lado e 13,00m de frente, foi edi-
ficada em estrutura de concreto armado, com parte apoiada diretamente sobre 
o solo, com fundação em radier – o bloco de serviço – e parte sobre pilotis – o 
bloco social e íntimo. Os pilotis, de aproximadamente 40 cm de diâmetro e com 
altura entre 6,00 e 3,00 metros, encontram-se configurados em uma malha de 2 
x 4 colunas

A laje principal da residência, que consiste em uma laje nervurada dupla - laje 
de piso, vigas, laje de teto - foi construída sobre os pilotis com balanço frontal de 
cerca de 2,00m; o restante da residência desenvolve-se sobre laje simples que 
se apoia sobre o terreno. A laje inferior, por sua vez, foi construída afastada das 
colunas frontais e apoia-se sobre uma alvenaria com revestimento em pedra, de-
stacando a leveza da estrutura.

No térreo, todos os elementos estruturais encontram-se incorporados às alvenar-
ias e ao teto. Por meio da análise da iconografia pode-se constatar que os pilares 
são esbeltos e que foram utilizadas vigas invertidas em toda a laje da cobertura. 
Esse sistema possibilitou o vão livre de cerca de 13,00m na fachada sudoeste, com 
vedação inteiramente em esquadria metálica e vidro. A vedação do restante da 
residência é em tijolo cerâmico vazado revestido em argamassa cimentícia, exceto 
pela parede em pedra que ladeia a rampa de acesso social.
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Recebeu cobertura em telhado borboleta com lajes inclinadas em concreto arma-
do, recobertas com telha de fibrocimento sobre madeiramento simples, este por 
sua vez apoiado sobre as vigas invertidas.

A Passagem do Tempo e as Intervenções
Carmen Portinho morou nesta residência até o seu falecimento, em 2001, quan-
do já apresentava danos significativos no seu exterior, resultado da falta de 
manutenção adequada. Após o seu falecimento permaneceu fechada por um 
pequeno intervalo de tempo até a sua venda.

Quando os novos proprietários tomaram posse da residência encontraram-na em 
péssimo estado de conservação, o que levou à realização de grandes obras de 
recuperação. Toda a pintura exterior da casa encontrava-se degradada, a laje em 
balanço com ferragens aparentes, a cobertura em fibrocimento com danos inclu-
sive na impermeabilização, e as esquadrias gravemente danificadas. No interior os 
danos se estendiam desde os pisos e mobiliários fixos em madeira, atacados por 
térmitas, até às instalações elétricas e hidráulicas. 

A necessidade de um programa mais amplo que o existente, muito compacto para 
os novos proprietários, implicou na ampliação da área útil (Quadro 01). Desta for-
ma, ocorreu a primeira grande obra na residência, que durou aproximadamente 
dois anos. 

Figura 2 - A residência em 2012. Fonte: Da autora.
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Programa Original (1952) Novo Programa (2001)
Hall
Sala 
Varanda
Banheiro
Dormitório
Escritório
Cozinha
Área de serviço
Quarto de empregados
Banheiro de empregados
Garagem

Térreo Piso Inferior
Hall
Sala 
Lavabo
Suíte
Closet
Cozinha
Área de serviço
Suíte de empregados
Garagem

Sala / Home Theater
Jardim de inverno
Lavabo
Suíte

Quadro 1 - Comparação entre os programas da residência em 1952 e em 2001. Fonte: Da autora, 2016.

O pavimento principal teve a área de estar reduzida, com a incorporação da varan-
da ao quarto do casal e ao banheiro. A cozinha foi redimensionada, permitindo a 
criação de um corredor paralelo à circulação de acesso principal, que leva à uma 
escada metálica que, por sua vez, acessa o nível inferior. O quarto do casal incor-
porou parte da varanda interna e o antigo escritório, transformado em closet. O 
banheiro também foi ampliado – ocupando parte da varanda – e divido em lavabo 
e banheiro do casal. A circulação entre a cozinha e a dependência dos empre-
gados, originalmente aberta, foi fechada por alvenaria com esquadrias dos dois 
lados, adquirindo a função de área de serviço. Com isto, o jardim interno se tor-
nou um prisma, coberto com uma claraboia em formato piramidal. O quarto dos 
empregados e a garagem permaneceram sem modificações. Na laje inferior foi 
edificado um novo pavimento, com uma área de estar com home theater, além de 
um lavabo e uma suíte. Este é acessado por meio da escada metálica situada no 
prisma. 

As esquadrias da fachada sudoeste no piso principal, após tentativas frustradas de 
restaurá-las, foram removidas e substituídas por novas em ferro e vidro, com per-
fil mais largo, pintadas em amarelo. As venezianas situadas na parte superior das 
esquadrias foram retiradas, optando-se pela utilização de vidro em todos os mód-
ulos. No piso inferior essa fachada foi vedada com o mesmo tipo de esquadria, 

enquanto as demais fachadas receberam vedação em alvenaria argamassada, 
pintadas na mesma cor do volume social.

A residência foi novamente vendida em 2011, sob a curadoria de uma casa de 
leilão internacional especializada em artes e objetos de valor, visto que os ainda 
proprietários preocupavam-se com a integridade da residência, uma vez que a 
grande especulação mobiliária do entorno poderia ocasionar sua demolição. Co-
lecionadores de arte, o novo casal de proprietários adquiriu a residência com o 
objetivo principal de transformá-la em um museu para expor o seu amplo acervo 
de gravuras. Compraram-na cientes de que estavam adquirindo um patrimônio - 
sob tombamento provisório desde 2006 e em processo de tombamento definitivo 
-, e deviam tratá-la e respeitá-la como tal. 

Realizaram então obras de manutenção na casa, mantendo as intervenções real-
izadas pelo proprietário anterior, apenas substituindo a claraboia piramidal por 
uma de desenho mais simples. As fachadas, interior e esquadrias receberam nova 
pintura, com cores escolhidas após prospecções estratigráficas, utilizando-se um 
tom o mais próximo possível do original. Executaram também novo sinteco no 
piso da sala, em taco de madeira, assim como a revisão e reparo de todas as es-
quadrias, instalações prediais e cobertura. 

O Tombamento
Apesar de ser um reconhecido exemplar da obra de Reidy e da arquitetura mod-
erna brasileira, a residência só veio ser preservada recentemente pelo órgão de 
patrimônio municipal (atual Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH). O 
tombamento ocorreu após um longo processo, advindo da iniciativa de profis-
sionais da área preocupados com a exclusão de diversos imóveis modernos que 
corriam risco de serem perdidos caso nenhuma medida fosse tomada. 

O processo de tombamento teve início em 2002, como parte de um conjunto de 
exemplares da arquitetura moderna carioca, que levou ao tombamento provisório 



7334 7335

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

da residência pelo Decreto n.º 26.712 de 11 de julho de 2006. O tombamento de-
finitivo foi efetuado em 5 de julho de 2012, por meio do Decreto Municipal 35.874 
– fachadas, coberturas, volumetria, acessos, revestimento – incluindo todo o lote 
como ‘Área de Entorno do Bem Tombado’.

Análise das Intervenções 
Carmen Portinho viveu nesta residência desde a sua construção, em 1952, até 
o seu falecimento, em 2001. Durante todo esse período a casa se manteve sem 
grandes intervenções, sendo executadas pequenas obras de manutenção. Após 
2001, o tempo e o abandono deixaram grandes marcas, degradando de forma 
violenta aquilo que vinha resistindo bravamente há décadas.

Na época da aquisição pelo segundo proprietário a residência ainda não possuía 
qualquer espécie de proteção ou tombamento. Sendo assim, foram executadas 
intervenções para adequá-la às necessidades dos novos moradores. Essas inter-
venções, no entanto, por mais que tenham permitido uma longevidade à casa – 
visto que a falta de uso degrada mais do que o uso em si – acabaram por remover 
o sentimento e a essência da experiência intencionada por Reidy. 

As alterações realizadas nas fachadas subtraíram, de maneira conjunta, aspec-
tos compositivos característicos da arquitetura do período moderno. A criação de 
um novo volume sob o corpo principal, fechado por esquadrias metálicas e vidro, 
extraiu a leveza do conjunto e comprometeu a percepção dos pilotis, um dos el-
ementos principais da arquitetura moderna e que conferiam à casa um caráter 
especial de relação com o terreno.

A horizontalidade da fachada, outra característica marcante da arquitetura mod-
erna, perdeu-se a partir do momento em que a modulação das esquadrias da 
fachada Sudoeste foi alterada, dividindo-a em módulos quadrados e removendo o 
destaque da faixa horizontal de venezianas na parte superior. A ocupação da laje 
agravou essa subtração, uma vez que a edificação se tornou um grande volume 

vertical nesta visada. Cabe salientar que esse tipo de elemento, com venezianas 
na parte alta da esquadria e vidros abaixo, foi muito utilizado na arquitetura ca-
rioca do período, e importante para o caráter do projeto. Indaga-se se não seria 
possível o restauro do conjunto, ou se foi realizada por ser mais prática e menos 
onerosa que a restauração, facilitando ainda a adequação das novas alvenarias 
internas com a mudança do espaçamento dos montantes.

Na fachada Sudeste, os volumes da casa conectavam-se por uma passarela cober-
ta que ressaltava a leveza da edificação, e entre eles existia um pequeno jardim. O 
fechamento dessa passarela com alvenarias a meia altura e esquadrias comprom-
eteu a concepção inicial, tornando o espaço aberto de circulação em um corredor 
estreito, ocupado por armários. Como consequência desse fechamento o jardim 
interno se tornou um prisma de acesso ao piso inferior, o que requeria uma co-
bertura que permitisse a entrada de luz e ventilação ao mesmo tempo. Para tal, 
instalou-se uma claraboia de formato piramidal, que criou um volume inexistente 
na edificação e de partido destoante do conjunto. 

No interior, a ampla modificação da planta ocasionou a perda da visão do arquite-
to e do sentimento que ele intencionava transmitir. A ampliação do programa re-
sultou na criação de ambientes destoantes com a proposta inicial, como um closet 
e um home theater. O fechamento da circulação de serviço também infligiu na 
alteração da planta baixa, inicialmente configurada em “U” e agora em “O”.

Tratando-se dos revestimentos, grande parte do piso de taco de madeira original 
teve de ser removida, uma vez que havia sido atacada por térmitas, conseguin-
do-se salvar material suficiente para revestir novamente a sala e a circulação. A 
escolha por um piso frio para os demais cômodos em detrimento de um novo 
piso de madeira comprometeu o conforto e a unidade do interior da residência. 
O novo revestimento, mesmo que sofisticado e de aspecto mais contemporâneo, 
atribuiu uma aparência comercial. O esmero, o detalhe, o valor e as sensações 
transmitidas pela madeira foram substituídos por um piso prático, esteticamente 
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agradável quando isolado, mas que não dialoga com a casa, tornando-se válida 
unicamente por deixar claro o período e que foi realizada a intervenção.

Residência de Fim de Semana 

A Concepção e o Projeto
Projetada em 1959, a casa está localizada no Vale do Cuiabá em Itaipava, distrito 
de Petrópolis, então uma região remota e de difícil acesso. O terreno em declive, a 
760 metros de altitude, possui 40 metros de frente e 60 metros de profundidade. 
Apesar de apresentar inclinação e uma encosta aos fundos do lote, a casa foi edi-
ficada em um platô, permitindo ampla visualização do entorno imediato e vislum-
brando a serra que circunda a região. A entrada se dá por meio de uma rampa de 
veículos simples finalizada por curva acentuada. O restante do lote permaneceu 
inalterado, com vegetação diversa e não planejada.

O projeto evidencia a formação e transformação da arquitetura de Reidy, agora de 
estética brutalista e que terá apogeu no edifício do Museu de Arte Moderna no Rio 
de Janeiro. Com linhas e volumetria simples e compacta, destacam-se os materiais 
empregados - concreto, tijolo, pedra rolada, madeira e vidro -, que deixados de 
forma aparente conferem texturas e remetem ao conforto a que a casa se propõe: 
um escape de fim de semana, pequeno, bem planejado, sem desperdícios e con-
fortável, simplesmente uma casa.

Figura 3 - A residência de fim de semana na década de 1960. Fonte: BONDUKI, 2000.

A residência apresentava programa simples, com o térreo praticamente desocu-
pado - ocupado apenas pelos aposentos do caseiro, um pequeno tanque e uma 
área para abrigo de veículos -  e os cômodos da família no pavimento superi-
or. A cobertura abobadada em casca de concreto coroava a volumetria, dando o 
caráter diferencial da obra.

O acesso ao nível superior ocorria por meio de duas escadas lineares, uma social, 
central e que conectava os pilotis à sala, e outra de serviço externa localizada na 
fachada posterior. O nível superior era composto por sala, dormitório, escritório, 
cozinha, banheiro – dividido em três áreas - e circulação.

As fachadas possuíam poucas aberturas, as maiores delas ocorrendo na face Su-
doeste e iluminando a sala e o dormitório. Uma abertura contínua coroava toda 
a extensão da fachada Nordeste, que ainda abrigava a porta da cozinha e a jane-
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la do escritório. Nas fachadas Sudeste e Noroeste havia esquadrias fixas entre o 
topo das alvenarias e as abóbadas 

O Sistema Construtivo e Materialidade
Projetada sobre uma base quadrada de 10x10 metros, possuía estrutura de con-
creto armado dividida regularmente entre nove pilares, permitindo o nível térreo 
praticamente livre e com o piso superior apoiado sobre laje nervurada. Seis pilares 
destacavam-se da volumetria, tangenciando dois planos de fachadas e sustentan-
do a cobertura em duas abóbadas de casca fina de concreto, com “isolamento 
térmico de vermiculite e impermeabilização em emulsão asfáltica” (BONDUKI, 
2000, p. 192). Buzinotes de concreto localizados nas extremidades e encontro das 
abóbadas faziam o escoamento das águas pluviais.

A escada social era de piso de madeira fixado em barras de ferro, que por sua 
vez eram escoradas em uma alvenaria com recorte diagonal, acompanhando a 
inclinação da escada, e em outra de pedra rolada. A escada de serviço era em 
concreto com piso revestido em cerâmica. Ambas se desenvolviam linearmente.

As alvenarias eram em pedra rolada no térreo e em tijolo aparente no nível su-
perior, com a cozinha e o banheiro revestidos em cerâmica. A alvenaria de pedra 
acompanha a escada social até o piso superior, mantendo-se descolada da cober-
tura, assim como a alvenaria entre a sala e o dormitório. Essa segunda era elemen-
to de destaque, composta por tijolos assentados com sentidos intercalados que 
conferiam movimento e atribuíam um aspecto artístico ao ambiente social, e era 
ainda coroada pelas mesmas esquadrias da fachada. Todos os ambientes eram 
complementados por mobiliário integrado em madeira, projetados por Reidy. O 
piso da sala, dormitório, escritório e circulação era em tábua corrida de madeira 
clara e fina, instalado de forma contínua nos três ambientes, integrando-os visual-
mente. A cozinha e banheiro apresentavam pisos cerâmicos de cores variadas. 

A abundância de esquadrias permitia ventilação cruzada constante entre os am-
bientes, além de iluminação direta e indireta que ocasionavam ambientes claros e 
bem ventilados. Os materiais implantados, a divisão de ambientes, a ventilação e 
a iluminação agiam de maneira intrínseca, transmitindo a atmosfera de conforto 
e acolhimento pensada pelo arquiteto.

A Passagem do Tempo e as Intervenções
Até o ano de 2009 poucas mudanças foram efetuadas na residência. A varanda 
de serviço tornou-se extensão da cozinha, recebendo cobertura em estrutura de 
madeira e telha de fibra de vidro, e ao lado do tanque foi colocado um treliçado 
de madeira, delimitando a área de serviço. A cobertura em abóbada de concreto 
apresentou danos por falta de manutenção, sendo recoberta por telhas de fibro-
cimento fixadas diretamente sobre as abóbadas.

Após o falecimento de Carmen Portinho (2001) a casa ficou em posse de sua so-
brinha e filha de criação. Em 2009 foi vendida e o novo proprietário demandava 
um extenso programa para a residência. Desta forma, realizou uma grande in-
tervenção, ocupando os pilotis e expandindo ambos os pavimentos (Quadro 02), 
resultando em uma nova edificação que absorveu a original e a ela nada se asse-
melha (Fig. 4). A residência foi vendida novamente em 2015 e não foi alterada 
pelo casal de proprietários atual, que desconheciam por completo a história da 
residência e seu valor para a arquitetura brasileira.
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Figura 4 - Residência de Fim de Semana atualmente. Fonte: Da autora, 2015
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Quarto do caseiro Sala
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Abrigo de veículos Escritório
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Varanda 2 Varandas
Sala de Estar Sala Íntima
Sala de Jantar 3 suítes
Lavabo  
Suíte com closet  
Cozinha com despensa  
Área de serviço  
Quarto de empregados  
Banheiro de empregados  

Quadro 02 - Comparação entre os programas em 1959 e 2009. Fonte: Da autora, 2016.

O acesso ao terreno não foi alterado, entretanto o lote teve parte da encosta e 
sua vegetação removidas e substituídas por amplo gramado e uma pequena pi-
scina. O acesso principal ocorre pela fachada Noroeste, por portas de correr em 
alumínio e vidro; enquanto o acesso de serviços localiza-se na fachada Sudeste. A 
escada externa de serviço foi removida e a social permaneceu inalterada, todavia 
a sua alvenaria de sustentação com recorte em diagonal foi complementada, cri-
ando um depósito sob a área dos degraus.

O pavimento térreo comporta hoje: sala de estar com lareira, sala de jantar, lava-
bo, suíte com closet e banheiro em dois ambientes, cozinha, despensa, área de 
serviço, quarto e banheiro de serviço, além de uma varanda frontal. O primeiro 
pavimento é composto por sala e três suítes, que se abrem para duas amplas 
varandas. Possui ainda um pequeno acréscimo entre uma das fachadas e o limite 
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do lote, ocupado pela lavanderia, depósito de materiais/marcenaria e depósito de 
gás.

No pavimento superior o espaço da antiga sala e cozinha, agora dormitório, 
abre-se para uma ampla varanda e conecta-se ao antigo escritório, agora parte 
banheiro e parte roupeiro. O antigo banheiro foi dividido em três partes, criando 
um banheiro para cada quarto e um corredor para a terceira suíte, localizada na 
expansão da residência. O antigo dormitório do casal teve sua porta realocada, 
convertendo-o em suíte com a incorporação de um banheiro, e recebeu nova ab-
ertura em portas de correr, que acessam uma das varandas.

As fachadas adquiriram platibandas para ocultar a cobertura, aumentando a altu-
ra do conjunto, e os pilares originalmente descolados receberam preenchimento 
para incorporá-los às alvenarias. As varandas se destacam, visíveis em todas as 
faces da edificação, assim como o novo volume da chaminé. As aberturas são am-
plas, com exceção da fachada nordeste composta por uma série de pequenas ab-
erturas. A cobertura em abóbada de concreto foi recoberta por telhado em duas 
águas invertidas com telhas de fibrocimento, que apresenta calha central e pouca 
inclinação.

As alvenarias de tijolo aparente e pilares de concreto foram rebocados, a parede 
da sala com tijolos alternados foi planificada e trechos da alvenaria de pedra rola-
da foram demolidos devido à readequação do térreo. Os pisos em madeira foram 
preservados, assim como as janelas em madeira da sala e dormitório e algumas 
portas, recebendo novos revestimentos nos demais ambientes.

Análise das Intervenções
Desde sua construção até 2009, a maior alteração efetuada havia sido a instalação 
de uma cobertura na varanda de serviço, facilmente removível por se tratar de 
uma estrutura simples de madeira.

Apesar de seu valor para arquitetura moderna carioca e brasileira, a residência 
não possui qualquer espécie de proteção ou tombamento por órgão de tutela. 
Fato este que, ao ser adquirida no ano de 2009, possibilitou a massiva intervenção 
realizada, pondo um fim a um dos ícones da arquitetura de Affonso Eduardo Reidy, 
um documento que demarcava um câmbio na sua proposição estética.

O volume inicial, que conferia o partido e a estética do projeto de Reidy não existe 
mais. A alteração da volumetria original ocorreu com as seguintes intervenções: 
fechamento completo dos pilotis; aumento da altura das fachadas; expansão hor-
izontal da residência; nova da cobertura; nova chaminé. A residência adquiriu uma 
nova configuração e linguagem, que nada se assemelha àquela proposta. 

A ocupação dos pilotis no nível térreo removeu a leveza original e intrínseca ao 
ideário moderno. A ampliação horizontal, com acréscimo de cômodos de um lado 
e varandas do outro, adjunta a adição de platibandas, tornou o volume uma mas-
sa retangular densa, oposta ao cubo com subtração inicial. A chaminé, volume 
retangular revestido em pedra, se destaca da volumetria principal e possui altura 
maior que a platibanda, criando um plano previamente inexistente assim como o 
anexo posterior.

Em visita ao local não foi possível inspecionar o entre forro da cobertura, porém, a 
partir do redesenho da residência com os dados obtidos no levantamento métri-
co, observou-se a possibilidade da permanência das lajes abobadadas em casca 
de concreto, dado o amplo afastamento entre o forro e o telhado. Entretanto, a 
nova cobertura em duas águas de telha de fibrocimento, ao ocultar as abóbadas, 
removeu o um dos principais elementos do projeto.

Das aberturas preexistentes somente duas permaneceram - janelas da sala e 
quarto do casal - assim como suas esquadrias de madeira. As novas aberturas 
em todas as fachadas foram inseridas usando um critério meramente funcional, 
sem manter um ritmo, unidade ou diálogo com as características do projeto do 
arquiteto.
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O recobrimento das alvenarias e pilares com argamassa e pintura, unificando vi-
sualmente todos os planos e fachadas, também remove a materialidade e textu-
ra pretendidas no projeto, que compunham seu caráter e individualidade, assim 
como as sensações almejadas quando da sua construção.

Com relação à planta baixa e aos interiores aqui apresentaremos os rema-
nescentes encontrados na presente residência, uma vez que a massa edificada 
nova ultrapassa a original devido à maçante intervenção empreendida. Assim sen-
do, só é possível ter vislumbres do que a casa já foi. 

A ocupação completa do nível térreo gerou espaços previamente inexistentes, com 
apenas a escada social e trechos da alvenaria de pedra rolada preservados. São 
somente estes marcos que permitem a identificação da casa projetada por Reidy. 
Revestimentos novos e contemporâneos foram aplicados, apenas a tábua corrida 
do piso da área social remetendo aos originais. Paredes argamassadas lisas com 
pintura, forro em gesso rebaixado com iluminação embutida, cerâmicas de 60x60 
cm, portas em madeira lisa, são os demais elementos e acabamentos utilizados.

No primeiro pavimento, três dos cinco cômodos permaneceram com as dimensões 
inalteradas, havendo modificações de vãos e acabamentos. Os pisos de madeira 
originais foram mantidos na sala, quarto e parte de um dos banheiros - antigo es-
critório. Os demais revestimentos foram removidos assim como o mobiliário em 
madeira, exceto o armário do dormitório. Os pisos nas novas áreas sociais e suíte 
no térreo são em tábua corrida, enquanto que nos novos quartos do pavimento 
superior são em laminado de madeira. Todas as áreas molhadas possuem revesti-
mento cerâmico nos pisos e paredes, com exceção do lavabo do térreo que possui 
piso de madeira e parede com pintura sobre argamassa.

Os forros em todos os ambientes são em rebaixo de gesso com iluminação em-
butida. O rebaixo no primeiro pavimento além de vedar as abóbadas vedou o vão 
livre do topo das alvenarias, pondo fim à ventilação cruzada e iluminação entre os 
ambientes. 

Destaca-se a planificação da parede da sala de estar originalmente composta por 
tijolos assentados alternadamente, agora acabada com pintura sobre argamassa 
lisa, novamente removendo a identidade da residência 

Conclusão 
Os estudos de caso tratados nessa dissertação são da sua maturidade como ar-
quiteto, projetadas por ele e Carmen Portinho para uso próprio do casal. Apesar 
de serem da mesma década, representam distintas abordagens na linguagem for-
mal, tanto na volumetria como na utilização dos materiais, mesmo que tenham 
elementos recorrentes entre si.

A Residência em Jacarepaguá (1950-1952), de volume prismático com bordas bran-
cas, cores vibrantes e uma fachada em pano de vidro pousada sobre pilotis em 
meio à densa vegetação, contrapõe-se à brutalista Residência de Fim de Semana 
(1959), de volume quadrado compacto repousado sobre pilotis - de perfil retangu-
lar - e coroado por cobertura em casca de concreto, com aberturas estratégicas e 
materiais sem acabamento

É fato que as mudanças ocorridas na sociedade após a segunda metade do século 
XX e no século XXI, com significativas alterações na tecnologia e nos modos de 
vida, implicaram a criação de novas necessidades na população, que alteraram o 
uso das edificações em geral e dos espaços residenciais. Além disso, a alteração 
de valores sociais e de gosto dos usuários, impulsionados pelos meios de comuni-
cação e de uma sociedade de consumo de massa, levam a mudanças que muitas 
vezes desconsideram o pré-existente. Essas refletem-se na perda de materiais e 
acabamentos, em menor escala, estendendo-se até as técnicas construtivas e al-
terações da configuração interna e externa, e culminando com a perda total da 
obra, restando apenas o esqueleto como lembrança.

Paralelamente, as discussões acerca da preservação e restauração do patrimônio 
do Movimento Moderno avançam, mas não na mesma velocidade. Em âmbito in-
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ternacional, mesmo que tenham iniciado há trinta anos, o debate ainda se encon-
tra em pleno desenvolvimento e maturação. Ações práticas envolvendo equipes 
multidisciplinares, aplicando instrumentos teóricos e novas tecnologias se reve-
lam positivas no exterior, porém ainda são pouco observados no Brasil. 

O cenário da proteção legal dos exemplares da arquitetura moderna no Brasil se 
demonstra preocupante. A falta de reconhecimento do valor dessa arquitetura 
ainda presente em parte da população e governantes, evidencia a necessidade de 
uma ampla política de educação patrimonial. O patrimônio moderno residencial 
ainda é mais problemático, pois envolve questões de propriedade privada e da 
tutela, além de ter sido tardiamente elencado como objeto de preservação.

As residências de Reidy aqui estudadas, como acima mencionadas, referem-se ao 
seu período de maturidade profissional e de pesquisa de linguagens, sendo im-
portantes objetos de estudo e análise por estarem em situações de preservação 
e conservação distintas. A Residência em Jacarepaguá já na década de 1950 rep-
resenta a união entre o conceito, a plástica arquitetônica e o domínio do sistema 
construtivo. O entendimento do terreno, implantação e soluções técnicas empre-
gadas resultaram em uma casa ícone e referência de boa arquitetura até os dias 
de hoje.

Podemos considerar que a permanência do uso da edificação como residencial 
até a atualidade foi de grande importância para a salvaguarda desse patrimônio. 
A falta de proteção por órgãos de tutela imprimia um risco eminente à residência, 
uma vez que está situada em um amplo lote em uma região para onde acorre a 
expansão e especulação imobiliária, e sua venda para construtoras ou empreitei-
ras poderia levar à sua consequente demolição e substituição. 

A casa encontrava-se íntegra até 2001, no entanto a reforma empreendida, apesar 
de perpetuar o uso do imóvel e de não interferir totalmente na estrutura formal 
da residência, comprometeu a arquitetura concebida e desenvolvida por Reidy. A 
adição de um novo volume sob o volume principal – mesmo que parcialmente de 
vidro – obstrui os pilotis e retira parte da leveza que este transmite ao conjunto, 

um dos conceitos da arquitetura moderna. O mesmo se aplica ao fechamento da 
passarela de ligação entre o volume social e o de serviço, que resultou no enclau-
suramento do jardim interno.

Observa-se que os acréscimos e modificações realizados se demonstraram es-
senciais ao proprietário para a sua permanência na residência, o que permitiu o 
uso constante do imóvel e, consequentemente, preveniu o seu abandono e sua 
possível degradação. Todavia, as intervenções empreendidas infligiram na perda 
significativa da autenticidade da residência, tanto em seu aspecto formal quanto 
material.

Os proprietários atuais mantiveram as modificações realizadas, efetuando obras 
de manutenção e conservação, incluindo revisão da cobertura e instalações pre-
diais. As ações futuras planejadas concernem principalmente à construção de um 
edifício anexo, com a função de reserva técnica. Por mais que a manutenção das 
intervenções contribua para permanência da residência, é possível se considerar 
a realização de um restauro crítico que permitirá a recuperação de sua forma 
anterior.

Tratando-se da Residência de Fim de Semana, tentamos fazer uma análise im-
parcial, todavia gostaríamos de registrar que dadas às inúmeras alterações apre-
sentadas, consideramos que o ocorrido foi uma mutilação permanente a um dos 
mais divulgados, estudados e reconhecidos exemplares da arquitetura residencial 
unifamiliar carioca. Infelizmente, apesar do ato do tombamento por si só não sig-
nificar a preservação do patrimônio, caso essa edificação estivesse sob proteção 
de um órgão de tutela, essas ações errôneas poderiam ter sido evitadas. O não 
reconhecimento desse objeto como de valor patrimonial, referência a uma ar-
quitetura diferencial em um momento de inflexão na obra de Reidy, levou a uma 
perda irreversível. 

A exposição das alterações realizadas na residência apresentada neste artigo faz 
constatar que, atualmente, trata-se de uma nova residência. A perda das diversas 
singularidades do projeto dificulta até mesmo o seu reconhecimento em visita ao 
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local, gerando dúvida acerca da veracidade da edificação, que pode ser apenas 
comprovada, em um primeiro momento, devido à permanência da alvenaria de 
pedra rolada e da escada de acesso principal. Após percorrer toda a casa, outros 
remanescentes podem ser observados, como o piso em madeira e as esquadrias 
da sala e dormitório, ocasionando certo conforto, mas ao mesmo tempo decepção. 
Perdeu-se um dos mais estudados e reconhecidos exemplares da arquitetura resi-
dencial unifamiliar carioca.

Pensando em intervenções futuras em exemplares modernos da arquitetura ca-
rioca, vale considerar o acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU 
– UFRJ, que conta com documentos de vários arquitetos cariocas e todo o acervo 
documental de Reidy e Portinho. Nele encontramos os desenhos técnicos do pro-
jeto da residência de Itaipava, muitos com anotações feitas pelos autores. A ex-
istência de tal material possibilitaria a restauração da residência, todavia essa se-
ria uma obra invasiva e de grandes proporções, além de um caso de repristinação. 

Refletindo sobre a proteção efetiva dos bens, o ato do tombamento por si só não 
impede o desgaste destes, mas impossibilita a sua mutilação ou demolição e, as-
sim, permanece como a ferramenta mais confiável na garantia da conservação 
de um bem cultural no Brasil. Demonstra-se necessário o desenvolvimento de 
um mecanismo de proteção nacional que vá além do tombamento, fiscalizando e 
coordenando planos de gestão para a conservação dessas obras. Com relação a 
imóveis privados, esses mecanismos devem ser pensados de maneira a permitir 
um diálogo direto entre proprietário e órgãos fiscalizadores, para que assim sejam 
estudadas perspectivas de preservação e conservação dos imóveis que benefi-
ciem ambas as partes.

A Residência em Jacarepaguá possui tombamento em nível municipal (IRPH), no 
entanto este veio tardiamente, não prevenindo que as intervenções fossem real-
izadas. Mesmo assim, nela ainda é possível a identificação da casa original, ‘mérito’ 
atribuído ao proprietário que a adquiriu após o falecimento de Carmen Portinho, 
que admirava o projeto e seus autores e reconhecia o valor da residência. Lam-

entavelmente, mesmo havendo esse reconhecimento, a casa não se manteve in-
alterada.

A residência de Itaipava, infelizmente, não teve a mesma sorte. A ausência de 
proteção por órgão de tutela em qualquer esfera decretou antecipadamente o 
seu óbito. Sua localização erma e a inexistência de fiscalização, acrescida da falta 
de respeito à obra construída e ao arquiteto, resultaram em uma mutilação. Ape-
nas em seu esqueleto permanece a casa única e atemporal de Affonso Eduardo 
Reidy e Carmen Portinho.

Para o futuro intenciona-se que seja efetuada a restauração da Residência em Jac-
arepaguá, seguindo os preceitos teóricos, técnicos e metodológicos amplamente 
estudados ao longo de décadas e que se demonstram aplicáveis à arquitetura do 
Movimento Moderno. Para a Residência de Itaipava nos resta o registro de sua 
memória documental.
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RESUMO
O estado de conservação da Arquitetura Moderna no Brasil está muito aquém de ser 
satisfatório, devido a fatores que abrangem desde a obsolescência funcional, falta de 
manutenção, adequação de sistemas infra estruturais, erros de construção ou uso de 
materiais então pouco estudados, até questões de reconhecimento e tombamento. 
Se tais fatores incidem na arquitetura moderna já consagrada e protegida, como o 
complexo da Pampulha em Belo Horizonte ou a cidade de Brasília, mais ainda eles 
avançam sobre os exemplares menos conhecidos ou não catalogados, produzidos 
em pequenas e médias cidades Brasil afora. Não obstante, a arquitetura moderna 
ocupa um lugar de importância em nossas cidades, seja pela quantidade de 
edificações, seja pela representatividade das mesmas de um período da história 
que, embora recente, é de relevância para o entendimento dos processos simbólicos 
e socioeconômicos de constituição das cidades. Este artigo pretende refletir sobre 
os destinos da conservação da arquitetura moderna a partir da pesquisa e estudo 
de exemplares na cidade mineira de São João del-Rei. A partir de documentos 
dos órgãos de preservação e publicações em periódicos, percebe-se que tanto a 
adoção do estilo moderno quanto sua posterior descaracterização passam por 
embates de poder entre agentes locais e órgãos de preservação, além dos demais 
fatores ligados à sua conservação. Embora não seja quantitativamente vultosa ou 
qualitativamente representativa, a presença da arquitetura moderna em São João 
del-Rei revela as relações de poder em torno do patrimônio histórico, o que torna seu 
estudo duplamente relevante: tanto como meio de introduzir a cidade nesse circuito 
historiográfico (e não só na historiografia relativa à arquitetura colonial e barroca), 
como possibilidade de identificar as resistências dos órgãos de preservação em 
reconhecer os diversos momentos culturais da cidade.

Palavras-chave: Arquitetura moderna; São João del-Rei; Patrimônio colonial.
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Introdução
A produção da arquitetura moderna está vinculada com um momento políti-
co-econômico muito relevante do século XX. Tem-se nesse momento o advento 
de novas tecnologias, popularização de novos meios de locomoção - que de certa 
forma influenciam na produção do espaço de nossas cidades, a forma de pro-
dução e consumo capitalista, a abertura democrática de algumas nações, entre 
outros fatores e eventos que permitem entender o contexto de produção dessa 
arquitetura e sua importância enquanto marco histórico e cristalização de ideais e 
práticas políticas, econômicas e sociais.

A relevância e a amplitude desse momento histórico ultrapassam as barreiras ar-
quitetônicas, como afirma Jokilehto (2003, p. 109 apud MOREIRA, 2011, p. 155): a 
“Modernidade não é um estilo, mas uma abordagem cultural que penetrou todas 
as regiões do mundo e é expressa em uma variedade de formas. E esta plurali-
dade de expressões que representa nossas culturas contemporâneas e que forma 
nosso patrimônio recente”. 

A propagação da modernidade possibilitou a produção de arquitetura em várias 
partes do mundo e no Brasil não foi diferente; há importantes obras arquitetôni-
cas e ou urbanísticas que inclusive após a sua construção foram tombadas, como 
a Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha (tombada em 1947) e Brasília (tom-
bada em 1990). Essa produção se popularizou indo para locais até então afastados 
e sendo produzida por arquitetos não renomados; passando a marcar a história 
urbana dessas cidades.

No entanto, o estado de conservação da Arquitetura Moderna, que necessaria-
mente perpassa pela preservação da memória dessas cidades, está muito aquém 
de ser satisfatório, devido a fatores que abrangem desde a obsolescência fun-
cional, falta de manutenção, adequação de sistemas infra estruturais, erros de 
construção ou uso de materiais então pouco estudados, até questões de reconhe-
cimento e tombamento.

Nesse trabalho nos debruçamos sobre os significados da arquitetura moderna 
no primeiro conjunto histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional: a cidade de São João del-Rei. Após tratar de como grupos sociais 
vêem tanto o patrimônio quanto a arquitetura moderna, assim do que esperam 
para a cidade, analisamos o caso do Conservatório de Música, relevante exemplar 
moderno situado bem no centro histórico, que foi modificado, tornando-se um 
“falso colonial”. As questões trazidas no artigo permitem entender as relações de 
poder em torno do patrimônio histórico, bem como avaliar a representatividade 
de diferentes estilos e repensar na sua conservação e preservação.

São João del-Rei, “cidade moderna e progressista”
São João del-Rei está localizada no Campo das Vertentes, Minas Gerais. Sua 
fundação e história estão ligadas à exploração aurífera do século XVIII, o que a 
constituiu como importante ponto de extração mineral vindo a ser até cabeça de 
comarca no período – sede da Comarca do Rio das Mortes. Depois do declínio do 
ouro no Brasil, São João conseguiu manter-se economicamente ativa por meio do 
comércio de gêneros alimentícios para a capital e para outras regiões do império 
(GUIMARÃES, 2016). Ao longo do século XIX, a cidade afirma-se como importante 
polo de influência política e econômica de Minas Gerais, dinamismo esse “fomen-
tado pela sua posição de centro administrativo, comercial atacadista e financeiro” 
(TAVARES, 2012, p. 25). 

A proximidade com o Rio de Janeiro facilitou sua posição de entreposto comercial 
e a formação de uma elite econômica (no primeiro momento, e política, no segun-
do, como veremos mais adiante) que investiu de forma diversificada na cidade, 
seja na industrialização, seja na modernização de sua paisagem urbana:

Em São João del-Rei, enquanto praça mercantil centralizadora, formou-
se uma poderosa elite polivalente de negociantes que acumularam 
capitais através do financiamento aos produtores rurais. No final 
do século XIX, em uma conjuntura de diversificação da economia, 
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tais negociantes converteram parte de suas riquezas acumuladas na 
industrialização da cidade [...].

A peculiaridade econômica de São João del-Rei repercutiu também na 
sua formação urbana e, além das indústrias, tais negociantes aplicaram 
também parte de seus capitais na construção de imóveis luxuosos de 
padrões estéticos franceses, como os de estilo eclético (TAVARES, 2012, p. 
25) 

Dessa forma, a cidade se desenvolveu possibilitando a produção arquitetônica 
desses diversos períodos, tendo no seu acervo edificações coloniais, imperiais, 
ecléticas e art déco, representando as vontades de inovação e modernização des-
sa elite. No século XX, soma-se à presença do capital financeiro na cidade a do 
capital político, quando Tancredo Neves, filho da terra, começa a ganhar projeção 
no cenário estadual e nacional. Assim, a arquitetura moderna passa a marcar sua 
presença nesta cidade mineira.

No panorama nacional, entretanto, São João del-Rei se destaca por seu patrimônio 
colonial, dos séculos XVII e XVIII, tendo sua história sido entrelaçada à criação e 
consolidação do campo patrimonial no Brasil. 

Em 1924, a cidade recebeu a visita da expedição dos modernistas (Oswald de An-
drade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Blaise Cendrars, entre outros) que 
adentraram o interior do país atrás das origens da nação. Em 1938, o então recém 
criado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) tomba o Con-
junto Arquitetônico e Urbanístico de São João del-Rei (Processo nº 68-T-38) inaugu-
rando, com este, o Livro de Belas Artes (Inscrição nº 01 do Volume 1).

As disputas entre grupos da cidade e o SPHAN começam a ocorrer logo em 1943, 
em torno do pedido de demolição do casarão do Comendador João Antônio da 
Silva Mourão (hoje  Museu Regional de São João del-Rei) – e a negação do pedido 
pelo SPHAN. Tais embates estão ricamente detalhados no trabalho de Ralf José 
Castanheira Flôres (2007); por ora vamos salientar que a atuação do SPHAN nessa 

cidade, que se considerava progressista, foi constantemente defrontada pela elite 
detentora das indústrias, comércio e também das construtoras e da imprensa lo-
cal, a qual foi muito bem usada a favor da defesa de seus interesses moderniza-
dores.  

Para esse grupo, a preservação da “tradição” estaria ligada exclusivamente à 
proteção dos “monumentos” – as pontes e as igrejas – e jamais às “casas boloren-
tas”. Isso fica explícito na fala de Carlos Alberto Alves, presidente da Associação 
Comercial, ao responder ao jornal Diário do Comércio (25/04/1946) a enquete 
intitulada “Qual sua opinião sobre o tombamento da cidade pelo Serviço do Pat-
rimônio Artístico e Histórico [sic] Nacional?”:

O tombamento da cidade, sem justificativa histórica e artística, é um 
crime de lesa-progresso, se assim se pode exprimir (...). O Patrimônio 
Histórico em São João, parece que se converteu em inimigo de seu 
progresso. (...) O nosso desejo, - o desejo da cidade, - é que se conservem 
aqui somente as pontes, as igrejas e um ou outro prédio de mérito 
artístico ou histórico. O resto deve escapar à ação do Patrimônio 
para se incorporar ao progresso da cidade, atualmente num ritmo 
acelerado. Que o Patrimônio Histórico e Artístico não se oponha ao 
nosso progresso e seja antes um fator de nosso bem estar é o que eu e 
a cidade esperamos daquele departamento.  (ALVES, 1946 apud FLÔRES, 
2007, p. 150) 

A Associação Comercial foi fundada em 1903 com o intuito de defender os inter-
esses e as questões da classe comercial são-joanense; era denominador comum 
dos jornais e espaço de sociabilidade e de discussão política e filosófica (TAVARES, 
2012). Importantes nomes da política de São João del-Rei, como também empre-
sariais, compuseram os quadros da associação. Vale destacar o nome do ilustre – 
descrito assim pelos jornais – Tancredo Neves, que ocupou cadeira na política nos 
três âmbitos federativos (São João del-Rei, Minas Gerais e Brasil), sendo um dos 
fundadores da Companhia Interestadual de Melhoramentos e Obras SA (CIMOSA) 
e também consultor jurídico da Associação Comercial (TAVARES, 2012).
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Demonstra-se assim que tal organização possuía relevante papel nas represen-
tações sobre a cidade e no seu fazer, e sobre a opinião pública, já que produz 
discurso e o divulga. Nesse sentido, opunham-se constantemente, através do 
vasto uso da imprensa local, às demais cidades mineiras tombadas pelo SPHAN. 
Também empreendiam forte campanha contra o órgão de preservação, quando a 
conduta deste não ia ao encontro das aspirações da Associação.

A delimitação da área tombada pelo SPHAN só veio a ocorrer uma década depois, 
em 1947, após negociações e disputas entre grupos da sociedade civil, políticos, 
Prefeitura Municipal e o SPHAN (PEREIRA, 2009; TAVARES, 2012). A delimitação fi-
nal agradou os empresários, já que liberou áreas para as transformações urbanas, 
principalmente as do lado direito do Córrego do Lenheiro como a recém aberta 
Avenida Getúlio Vargas (atual Tiradentes) e a rua Balbino da Cunha. O empresaria-
do são-joanense estava intimamente ligado à política, tendo vários de seus empre-
iteiros filiados ao PSD, como os fundadores da CIMOSA (Companhia Interestadual 
de Melhoramentos e Obras S.A.) - Tancredo Neves (capital político), João Lombardi 
(capital financeiro), Luiz Baccarini, Moacir Gonçalves da Costa, Coronel Manuel de 
Almeida Neto, Aziz Elias e Major Antonio Otoni de Carvalho Sobrinho (FLÔRES, 
2007; PEREIRA, 2009). Todos com claros interesses em expandir seus negócios da 
construção civil sobre a área agora não mais tombada. 

O perímetro volta a ser questionado nos anos de 1948, 1957, 1959, 1961, 1962, 
1967 e 1968. O SPHAN/DPHAN mantém o perímetro de tombamento de 1947 e, 
apesar das discussões internas, não abre precedentes (PEREIRA, 2009).

Após o tombamento em âmbito federal em 1938 e a retificação em 1947, São João 
del-Rei é tombada pelo IEPHA/MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais) pelo Decreto-Lei nº. 21.308/81, tendo a mesma poligonal 
delimitada pelo DPHAN em 1947. 

O último ente federativo a tombar São João del-Rei foi o município por meio da Lei 
nº. 2.007/83, através da criação do COMPHAC (Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico e Artístico) em 1984 pelo Decreto nº. 1.311 com função de assessorar a 

Prefeitura e zelar pelo patrimônio municipal. Contudo a Lei nº. 2.289/86 põe fim 
ao COMPHAC deixando São João del-Rei sem órgão municipal sobre patrimônio e 
suas políticas.

Em 1998 o município reimplanta e regulamenta o novo conselho, o CMPPC (Con-
selho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural) pela Lei nº. 3.388/98, sen-
do ele um colegiado autônomo, normativo, consultivo e deliberativo com função 
de assessorar o município nas políticas de patrimônio. Outras legislações munic-
ipais que versam sobre o tema do patrimônio são criadas após a retomada do 
CMPPC, sendo importante ressaltar a Lei nº. 3.531/00 que delimita a poligonal de 
tombamento e de seu entorno, mais abrangente que o SPHAN/DPHAN/IPHAN e 
o IEPHA. A partir dessa lei todo projeto de nova construção, demolição e reforma 
dentro da poligonal passam pelo CMPPC como também reforma e demolição na 
área de entorno.

A poligonal delimitada pelo CMPPC reconhece como patrimônio a ser tombado e 
ter políticas de preservação a arquitetura eclética - considerada como estrangeira, 
quando do início do SPHAN, pois amplia a área em comparação com a poligo-
nal do IPHAN. A arquitetura moderna está em grande parte em área de entorno. 
Apesar da inclusão de novas arquiteturas na política patrimonial do município, há 
uma tendência “colonizante” como a obrigatoriedade do uso de telhas capa canal 
em áreas de arquitetura colonial e de telhas francesas em áreas de arquitetura 
eclética.

A delimitação do perímetro em 1947 possibilitou o destino de áreas para as trans-
formações urbanas, basicamente o lado direito do Córrego do Lenheiro, estando 
nessa margem grande acervo do modernismo produzido em São João del-Rei. O 
Diário do Comércio em 1955 descreve e divide a cidade de forma generalizada 
enquanto aos tempos e transformações arquitetônicas, mas que de certa forma 
consegue resumir bem como a notificação do SPHAN/DPHAN sobre o perímetro 
e a ação dos atores sociais da cidade agiram no tocante à produção da cidade, do 
seguinte modo:
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Divide-a o corrego (sic) do Lenheiro, atravessado por varias (sic) pontes, 
duas das quais famosas: a da “Cadeia” e a do “Rosário”, construções 
de pedra, em arco triplice (sic) do mais puro estilo colonial. A cidade 
a esquerda do Lenheiro é antiga, a maioria das ruas, mesmo as dos 
bairro mais afastados, tombadas no Serviço do Patrimônio Histórico 
de Artístico Nacional. O lado direito, porem (sic), consiste na cidade 
moderna onde a construção é livre e se encontram os novos bairros 
residenciais, com prédios da arquitetura atual. (Diário do Comércio, 03 
fev. 1955, grifo nosso)

Entre as últimas décadas do século XIX e início do século XX São João del-Rei pas-
sava por um processo modernizador que originou uma série de melhoramentos 
urbanos. A chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) em 1881 - a pri-
meira do estado - como ramal da Estrada de Ferro D. Pedro II, e o processo de 
industrialização do final do século XIX possibilitaram a expansão do tecido urbano 
da cidade, principalmente para a região do Fábricas e Matozinhos (PEREIRA, 2009). 

A produção da arquitetura moderna na cidade está ligada a essa expansão urbana, 
aos atores sociais que produzem a cidade e ao embate com o SPHAN/DPHAN. Essa 
arquitetura foi usada como forma de demonstrar o progresso da cidade, como 
dito por vários relatos jornalísticos ao longo da primeira metade do século XX:

É verdadeiramente notável a intensificação que, nos últimos tempos, têm 
tido os serviços públicos empreendidos pela patriótica municipalidade 
local. Assim é que, em vários pontos da cidade, se notam muitas obras 
da Câmara, em andamento. O número de operários multiplica-se. E 
por toda parte se sente aquela febre de úteis reformas, destinadas ao 
modernizamento da vetusta “Princesa do Oeste” (Obras Municipais. In: A 
Tribuna, 11 set 1924 apud ANDRADE, 2013, p. 52)

Quem conheceu São João del-Rei há anos, e a revê hoje não pode 
deixar de proclamar bem alto o elevado surto de progresso da bela, 
encantadora e culta cidade, que “de roceirinha bonita de seu natural”, 

se transformou em dama formosa e elegante. [...] As indústrias surgem 
como que por encanto, os bairros se povoam, novas ruas são abertas, 
dilatando-se assim a área da cidade. Notam-se em cada um dos seus 
trechos belas e luxuosas edificações de construção moderna (O Correio, 
9 mar 1939 apud TAVARES, 2012, p. 22)

Os sanjoanenses (sic) não têm a mistica (sic) das velharias. Progressistas, 
possuem uma cidade histórica e tradicional cujas relíquias devem 
ser preservadas. Mas não permitem que o passado entrave o 
desenvolvimento ativo e pujante de sua força realizadora.

São João del Rei não oferece, propriamente, o aspecto de terra antiga. 
Sugere, antes, a aparencia (sic) de nossas cidades industriais. (Diário do 
Comércio, 03 fev. 1955)

Os atores sociais produtores da cidade, aqui incluindo os veículos jornalísticos, di-
vulgavam a imagem da cidade com uma cidade em progresso constante e desvin-
culada das cidades históricas irmãs, as cidades carunchadas e cheirando a mofo, 
descrevendo-a assim:

[...] E o turista que sonhava com o seu passeio às chamadas cidades do 
passado MARIANA, OURO PRETO, SABARÁ, CONGONHAS DO CAMPO, e 
SÃO JOÃO DEL REI, tambem (sic) se acha entre nós, a avidez de tudo ver. 
E quado (sic) aqui aportam, há, em todos eles, o natural espanto: São 
João del-Rei não é como as demais cidade acima referidas, de casas 
antigas, cidade cheirando a mofo, carunchada pelos anos, tipicamente 
colonial. Não é uma carunchada pelo anos, como esse (sic) D’el Rey 
que evoca algo de muito antigo, aflorando, na grafia, uma época 
remota, o Brasil colônia, os escravos, os reis, a tirania luzitana (sic). E o 
turista, admirado, fica sabendo que não vivemos do passado, mas do 
presente, e que a cidade é todo século XX, nos edifícios ultra-modernos 
que se erguem aqui e ali, como se num constante desafio ao casarões 
centenários, que bom senso conserva, para nos dar esse contraste 
ímpar, êsse (sic) misto singular que a inglória investida dos tempos 
presentes vai aniquilando, vai destruindo.” [...] É que São João Del Rei 
em sendo uma lembrança do passado, possui, todavia os requisitos, o 
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encanto das cidades modernas, formando assim um misto curioso em 
que se destaca, tem realce, tudo que é do presente, tudo que emana 
de uma geração nova, como se, numa disputa, vencesse o belo, o 
estético. É o passado em constante luta com o presente, aquêle (sic) pela 
sobrevivência, êste (sic) no afã de sobepujar (sic), dominar...” (Diário do 
Comércio, 07 abr. 1955, grifo nosso)

O Centro de Saúde, o Conservatório e os percalços da 
conservação da arquitetura moderna em São João del-
Rei
São João del-Rei possui importante acervo arquitetônico, contudo percebe-se que 
o modernismo ainda não é valorado da mesma forma que os outros estilos. O 
caminhar pelo centro da cidade permite identificar edificações modernas, mui-
tas delas fora do perímetro de tombamento de 1947, mas cabe ressaltar que há 
importantes marcos arquitetônicos dentro do perímetro determinado pela Notifi-
cação 45-A (1947).

A Avenida Tiradentes (antiga Getúlio Vargas) está localizada na margem direita do 
Córrego do Lenheiro e foi aberta entre 1940 e 1955 (PEREIRA, 2009) como impor-
tante artéria viária e para a expansão urbana de São João. Antes de ser aberta, o 
local era fundo de lotes que tinham suas fachadas viradas para o córrego, onde 
hoje são as avenidas Hermílio Alves e Eduardo Magalhães. Contemporaneamente 
à abertura tem-se o embate sobre o perímetro de tombamento; com a delimi-
tação, essa nova via passa a sofrer transformações urbanas. A Avenida Tiradentes 
possui importante acervo de arquitetura moderna, desde edificações instituciona-
is até residenciais, podendo-se citar a sede dos Correios, a sede da Secretaria Es-
tadual da Fazenda, a sede social do clube Atletic e o anexo da Escola Estadual João 
dos Santos. Desse modo, depreende-se que a exclusão desse trecho da cidade 
no perímetro de tombamento possibilitou a edificação de exemplares modernos.

Dentro do perímetro de 1947 há duas importantes edificações que merecem apro-
fundamento de estudo: o Centro de Saúde e o Conservatório Estadual de Música 

Padre José Maria Xavier, ambos inaugurados em 1960 pelo governo mineiro de 
Bias Fortes. Segundo os jornais consultados (Diário do Comércio e O Correio), no 
período das duas inaugurações Tancredo Neves ocupava o cargo de secretário 
estadual de finanças.

O Centro de Saúde foi construído no local onde havia a antiga cadeia pública da 
cidade, sendo relato sua construção pelo Jornal O Correio: 

[...] e já se encontram bem adiantadas, erguendo-se os alicerces a 
alguns metros de altura em toda a extensão do edficio (sic) que toma 
quase todo um quarteirão na Praça Carlos Gomes, no local da antiga e 
inestética cadeia.

Construção moderna, ampla e de vulto, representa um grande serviço 
a S. João del-Rei e um belo subsídio urbanistico (sic) a uma cidade cujo 
desenvolvimento é dos mais acentuados. (O Correio, 04 jul. 1954, grifo 
nosso)

Pereira (2012) afirma que a demolição da antiga cadeia para a construção do Cen-
tro de Saúde, apesar de estar no perímetro de tombamento, não foi impedida 
pelo DPHAN. O que ocorreu na época de sua construção, segundo o autor, foi um 
entendimento entre o serviço de saúde do estado de Minas Gerais e a DPHAN, na 
pessoa de Sylvio de Vasconcellos (Chefe do 3º distrito), para convergirem para a 
melhor solução projetual e que assim a edificação fosse construída.

A elaboração de projetos de arquitetura pelos próprios técnicos do IPHAN, al-
terando projetos apresentados e “adequando-os” ao “estilo patrimônio”, foi práti-
ca corrente no órgão. Em Diamantina, o SPHAN alterou o projeto para a nova sede 
regional do Departamento Nacional dos Correios e Telégrafos, a ser construído na 
cidade, para que “não rompesse ‘a harmonia e o encanto antigo’ do conjunto urba-
no, pois não eram permitidos ‘prédios com fachadas obedecendo à arte nova’ (AN-
DRADE, 1942 apud  GONÇALVES, 2010, p. 110). À “arte nova”, Rodrigo Melo Franco 
de Andrade referia-se ao art-decó, estilo muito usado pelos Correios e Telégrafos 
na primeira década do século XX. 
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Em São João del-Rei, o projeto apresentado para o Centro de Saúde chegou a ser 
reelaborado por Gilson de Paula, arquiteto da Secretaria de Saúde e Assistência, 
sob a supervisão de Sylvio de Vasconcelos, então chefe do 3⁰. distrito em Belo 
Horizonte (PEREIRA, 2009, p. 149-151). Porém, nesse caso ocorre o oposto: a ar-
quitetura proposta por Vasconcelos é sóbria e usa de elementos modernos, como 
os pilotis.  

O Conservatório Estadual de Música, instalado em 1953 e com sua atual sede inau-
gurada em 1960 pelo governo do estado, dentro da série de inaugurações realiza-
das no mesmo dia pelo governador Bias Fortes, tem sua construção descrita com 
entusiasmo pelos jornais:

Em excelente localização, o edifício já se encontra em fase de 
acabamento, com todo o arcabouço pronto e rebocado. Situa-se o 
prédio naquêle (sic) recanto maravilhoso de S. João del-Rei, que é o 
Largo de São Francisco, tendo sido edificado atrás da vestuta e elegante 
construção (também reformada) que foi o solar do Barão de S. João del-
Rei. O estilo da construção é o moderno. Edificação leve, sôbre pelotis 
(sic), caracteriza-se pela aeração excelente e iluminação abundante em 
tôdas (sic) as salas.[...] (O Correio, 13 mar. 1960, grifo nosso)

[...] O prédio, desenhado no mais moderno estilo arquitetônico, tem 
salas espaçosas e abundantemente iluminadas, planejadas que forma 
especialmente para o fim que se destinam [...]. (O Correio, 18 jun. 1960)

O moderno e amplo edifício do conservatório de música, sito na rua da 
prata. (O Correio, 18 jun. 1960)

Ao acessar os arquivos de processos do Escritório Técnico do IPHAN em São João 
del-Rei, foi possível notar as diversas solicitações de reformas nas edificações 
modernistas. Também foi possível perceber por meio de fotos comparativas que 
as edificações sofreram modificações ao longo do tempo, demonstrando necessi-
dade de reformas.

Para se entender a conservação da arquitetura moderna em São João del-Rei e ter 
uma metodologia para análise, são usados os desafios para a sua conservação el-
encados por Susan McDonald e Theodore Prudon e afirmados por Moreira (2011) 
que são: a funcionalidade, os materiais, os sistemas infraestruturais, a falta de ma-
nutenção, a conservação de conjuntos habitacionais, a pátina e o reconhecimento 
e tombamento.

De modo geral, a partir das análises dos arquivos do IPHAN sobre as solicitações 
de reformas, nota-se que dos desafios levantados pelos autores acima citados, al-
guns pontos são mais presentes no contexto da conservação da arquitetura mod-
erna em São João del-Rei. São eles: a funcionalidade, os sistemas infraestruturais, 
a falta de manutenção e o reconhecimento e tombamento.

Para ilustrar essa situação vale discorrer sobre os casos do Centro de Saúde, da 
Escola Estadual João dos Santos e do Conservatório de Música. No caso da esco-
la, viu-se que houve 3 solicitações de aprovações de reformas e/ou construções 
de anexos nos anos de 2002, 2006 e 2016, demonstrando problemas referentes 
à funcionalidade e à obsolescência da edificação. No caso do Centro de Saúde 
houve a solicitação de reforma em 2014 para a adequação do espaço físico para 
as novas demandas, adequação para acessibilidade, adequação dos sistemas in-
fraestruturais e reparos de problemas decorrentes de falta de manutenção.

Cabe fazer um aprofundamento no caso do Conservatório Estadual de Música, 
já que essa edificação e seu histórico dão insumos para análise. Ao consultar o 
arquivo de processos do IPHAN foi possível notar que foram endereçadas ao insti-
tuto solicitações de obras e reformas na referida edificação nos anos 2002, 2008, 
2010, 2013, 2015 e 2016. Cabe ressaltar que pelo arquivo só foram apresentados 
projetos arquitetônicos em 2010, 2015 e 2016, sendo aprovados para execução os 
de 2010 e 2016.

A edificação, como mostrada pelas sucessivas solicitações, necessita de constantes 
adequações. Essas adequações, na maioria das vezes, perpassam por pequenas 
reformas e alterações internas; porém, uma delas, realizada em 2002, alterou sub-
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stancialmente a fachada do edifício. O mais curioso, entretanto, é que a aprovação 
da alteração constituiu-se como um equívoco do órgão de preservação.

O Conservatório, nesse ano, solicitou a aprovação de uma obra como “pequenas 
obras”, categoria na qual o IPHAN não exigia a apresentação de projetos. Essa 
reforma foi erroneamente aprovada, visto que propunha a remoção das janelas 
em fita – características do modernismo – e sua substituição por janelas em guil-
hotina (comuns em edificações coloniais), como também a execução de telhado 
colonial.  O mencionado equívoco deu-se porque uma obra desse vulto jamais 
poderia entrar no rol das “pequenas obras”, e sim ser protocolada como reforma, 
o que demandaria apresentação de projeto arquitetônico e poderia, assim, facili-
tar a análise do técnico. 

Outro equívoco que se observa é que, neste caso, o responsável à frente do es-
critório técnico naquele momento não era um técnico especializado, arquiteto, 
e sim historiador. Sem entrar no mérito da competência profissional, o fato nos 
revela as deficiências do órgão e como tais deficiências contribuem para a descar-
acterização do patrimônio e, nesse caso, da arquitetura moderna.

No laudo de vistoria 003/03 do Escritório Técnico do IPHAN em São João del-Rei, 
o instituto declara que a mudança na fachada visava, segundo os administra-
dores do edifício, “adequar o imóvel ao conjunto tombado”. E, segundo o MEMO/
GAB/13ª SR/IPHAN-MG nº. 098/03, houve sim a entrega de croquis demonstrando 
a substituição das janelas em fita pelas esquadrias em guilhotina, apesar de não 
serem encontrados hoje na pasta da edificação. 

A alteração da fachada provocou certo incômodo na população mais especializa-
da, conforme  o artigo do arquiteto e urbanista Ralf Flôres chamado “Indústria do 
patrimônio: fabricando cenários” do Gazeta de São João del-Rei em que o autor 
afirma:

Não é correto mascarar a concepção contemporânea de arquitetura, 
pois nada melhor do que poder observar, lado a lado, obras criadas por 

homens de épocas diferentes. O pastiche, ao invés de proteger a cultura, 
impede que parte dela se manifeste. 

Em São João del-Rei, há uma crença que restringe o valor histórico e 
artístico ao período da produção colonial e se esquece de que a cidade 
está viva, guardando em seu conjunto elementos que caracterizam o 
desenvolvimento cultural e social de um povo. (Gazeta de São João del-
Rei, 15 fev. 2003)

Possivelmente foi devido a essa publicação que o IPHAN tentou embargar a obra, 
dizendo que a mesma não seguia a aprovação inicial. O funcionário à frente do 
escritório técnico enviou uma informação técnica à superintendência, solicitando 
a notificação da Secretaria Estadual de Educação, responsável pelo imóvel. A ten-
tativa não teve êxito e o equívoco da aprovação foi verificado pela superintendên-
cia, que constatou que a substituição das esquadrias estava listada no pedido de 
aprovação das “pequenas obras”, e, uma vez autorizada, não se poderia voltar 
atrás. Hoje, ao menos há o testemunho das janelas na fachada posterior, que não 
foi alterada. 

É interessante notar que, neste momento, a superintendência do IPHAN mos-
trou-se desfavorável à mudança das esquadrias, demonstrando o entendimento 
de conservação de estilos de diferentes épocas, fato que não era a prática cor-
rente do órgão. No memorando n. 098/03 GAB/13 ª SR/IPHAN afirma que “Acres-
cento que as (sic) citada alteração na fachada não teria sido aprovada por estar 
em desacordo com critérios de intervenção adotados por esta Superintendência 
Regional e pelo IPHAN, de modo geral.”

O dano causado pela substituição é grave, pois altera muito a composição da 
fachada perdendo as intenções projetuais originais que compunham o estilo da 
edificação. Moreira (2011, p.32, grifo original) diz que:

Os valores da arquitetura moderna, entretanto, residem não apenas 
em sua materialidade, mas sobretudo na forma como esse materiais 
são articulados na criação do espaço. Articulações mais dinâmicas 
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entre cômodos e espaços, por meio de estratégias como transparência, 
promenade architecturale e multiplicidade de ponto de vistas, a 
interpenetração entre interior e exterior e relações mais sutis com a 
paisagem, entre outros, são intenções projetuais consideradas como 
valores centrais para a arquitetura moderna.

 

As intenções projetuais do edifício são perdidas em certa parte quando da substi-
tuição das esquadrias. Isso pode gerar, e de fato gerou equívocos na identificação 
do estilo da construção. No Parecer Técnico nº. 39 de 2015 observa-se que uma 
técnica do próprio IPHAN, ao analisar mais uma solicitação para reforma, consid-
era e descreve a edificação como sendo “em estilo neocolonial, desenvolvida em 
três pavimentos”. 

Imagem 1. O Conservatório de Música em construção. Nota-se a abertura dos panos de fachada 

através das quais se vêem os pilotis, bem como a cobertura em laje plana. Fonte: Acervo do 

Museu Regional de São João del-Rei/IBRAM.



7370 7371

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Imagem 2. O Conservatório de Música, atualmente, com as janelas em guilhotina e o telhado 

colonial. Fonte: Acervo pessoal de Matheus Nogueira.

O arquivo do processo do Conservatório presente no IPHAN revela também certas 
resistências: em 2010, novo projeto submetido ao órgão propunha a retomada 
das janelas em fita na fachada. O projeto foi aprovado, mas não foi implantado em 
sua completude,  resumindo-se à construção de anexo ao teatro. O projeto mais 
recentemente aprovado, de 2016, mantém as janelas em guilhotina. 

Considerações finais
A conservação da arquitetura moderna perpassa por diversos fatores, alguns de 
ordem técnica e funcional (obsolescência funcional, falta de manutenção, ade-
quação de sistemas infra estruturais, erros de construção ou uso de materiais 

então pouco estudados), mas também por questões de reconhecimento e tom-
bamento. 

Em São João del-Rei, a implementação de exemplares de arquitetura moderna 
reflete um forte desejo de modernização das elites locais que, por sua vez, está 
em consonância com a história da cidade. Ao contrário das demais cidades minei-
ras tombadas pelo IPHAN no final da década de 1930, quando da constituição do 
órgão e do instrumento do tombamento, São João del-Rei encontrava-se em pleno 
desenvolvimento econômico. Nesse sentido, enquanto, em nível federal, o tom-
bamento pertencia a um projeto de constituição de uma identidade nacional, no 
âmbito local ele representou uma ameaça ao progresso da cidade, representado 
por sua expansão urbana e pela renovação do seu acervo edificado. 

O entendimento dessas diferentes dinâmicas revela que a atribuição de valores se 
dá de forma desigual nas diferentes escalas. Mostra, ademais, como essas difer-
entes escalas não são consideradas em sua plenitude, quando, por exemplo, so-
brepõem-se perímetros de tombamento ou critérios de intervenção nos âmbitos 
federal, estadual e municipal. 

O estudo de caso do Conservatório de Música demonstra como erros primários, 
advindos da falta de estrutura dos órgãos de preservação, também pode interferir 
negativamente na preservação do patrimônio. Embora não se trate de um exem-
plar tombado isoladamente, e sim pertencente a um conjunto, nesse caso o órgão 
de preservação reconheceu a importância do estilo arquitetônico na composição 
do conjunto e da história da cidade, mas equivocou-se em uma decisão que mod-
ificou permanentemente um importante exemplar moderno de São João del-Rei, 
representativo dos valores da sociedade local. 

Por fim, a análise revela também certas resistências que surgem localmente em 
prol da recuperação da imagem da cidade, ao propor-se, por exemplo, a reconsti-
tuição da fachada original do Conservatório de Música e o resgate de suas carac-
terísticas modernas. 
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RESUMEN
¿Es posible construir una ciudad sin su historia? ¿Es posible conciliar las posturas 
sostenidas desde la arquitectura contemporánea a través del franco deseo de 
proximidad y hermandad con las preexistencias heredadas? ¿Qué criterios de 
análisis pueden considerarse como válidos para verificar la compatibilidad de 
determinados ejercicios arquitectónicos contemporáneos con respecto a los lugares 
históricos o preexistentes en donde se implantan? Estas cuestiones, al igual que 
otras, componen o vertebran los apuntes que aquí se exponen. Desde este centro de 
ideas se analizan algunos puntos que ponen de relieve las interrogantes descritas, 
las cuales se estructuran en torno a un marco de acción concreto: la trayectoria 
y obra, en rehabilitación y restauración de edificios, del arquitecto español Juan 
Antonio Molina Serrano, y la relación de las mismas con el contexto de producción 
(marco cultural y teórico) en el que se desarrolla su trayectoria profesional. En 
líneas generales, su trabajo puede considerarse como un ejercicio afortunado de 
compatibilidad que demuestra, desde el tiempo prolongado de uso y conservación de 
los edificios en los que ha intervenido, la razonable y adecuada imbricación que han 
tenido sus propuestas, como aptas y fiables para las rutinas generales aplicadas a los 
contenedores edilicios utilizados. 

Palabras clave: patrimonio; ciudad; legado; lugar.
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Contexto y referentes
La aventura profesional de Juan Antonio Molina debe situarse y entenderse desde 
un marco imprescindible: el definitivo despegue de una fuerte y creciente sensi-
bilización patrimonial que se extenderá, en general, por todos los territorios. Una 
concienciación iniciada durante los años setenta y confirmada como viable en 
los ochenta que no sólo irá incluyendo progresivamente el legado arquitectónico 
heredado y pretérito (indudablemente, el que más participa de esta nueva coyun-
tura) sino que indagará, por fin, en el escenario validado de la arquitectura mod-
erna y en su extensión durante el siglo XX[2]. Y es, precisamente, desde ese nuevo 
espacio de relativa asertividad moderna o contemporánea, desde donde surgirán 
incitativas que buscarán reactivar conjuntos degradados o casi perdidos. 

Durante la segunda mitad de los años setenta en España, efectivamente (fecha en 
la que inicia su actividad el arquitecto murciano) se respira un ambiente de sen-
sibilidad política e institucional, así como disciplinar[3], que se extiende por gran 
parte del mundo. Surgen entonces conceptos como los de reversibilidad, que van 
siendo cada vez más comunes dentro del territorio de la arquitectura. La reuti-
lización o refuncionalización de los vestigios y contenedores del pasado (y, más 
concretamente, de los espacios singulares o programáticos con los que se cuenta) 
pasa a ser, bajo la forma de nuevas formulaciones, usos y programas, la mejor 
de las herramientas para salvar y legitimar un patrimonio en peligro de olvido y 
derrumbe. Así se hacen comunes, dentro del ejercicio profesional, prácticas que se 

[2]  Esta conciencia y sensibilidad queda manifiesta en las palabras de Antón Capitel: 
«el plano de la ciudad y toda su estructura formal (…) toman sentido y explicación desde 
los monumentos» CAPITEL, Antón. Inmueble monumental y forma urbana. 50 años de 
protección del patrimonio histórico. 1933-1983. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. p. 21.
[3]  Antes de extenderse esta nueva conciencia, y tal y como comenta Pérez Escolano, 
la situación límite española en el franquismo había provocado una desconsideración muy 
importante que llevaría «la actividad de la restauración de monumentos a la proscripción 
absoluta» Citado por: CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la 
restauración. Madrid: Alianza Forma, 2009. p. 21.

distancian del rumor romántico ruskiniano; y comienza a avivarse la fiebre por la 
rehabilitación de edificios y fábricas antiguas, o incluso modernas, para los nuevos 
usos y predisposiciones sociales: 

«La mejor manera de conservar un edificio –se ha repetido numerosas 
veces– es utilizarlo; la cuestión es hacerlo sin forzar el mismo. Pocos 
edificios, a excepción de la mayoría de los religiosos, pueden seguir 
desempeñando el mismo destino original. El cambio de uso no resulta 
grave si la nueva función se prevé compatible con la estructura, tipología 
y elementos del edificio patrimonial, como reclamó en su tiempo en 
España Torres Balbás o Gustavo Giovannoni en Italia, y se recogió en 
diversas cartas de restauración» (Noguera, 2002, p. 109).  

En particular, y como demostración del creciente alcance de aquellas nuevas situ-
aciones, se van a dar muchos casos en los que el patrimonio heredado se sitúe 
como el depositario construido que albergue las nuevas funciones demandadas, 
facilitando un campo experiencial edilicio que validará las características encon-
tradas y existentes de cara a su transformación y de acuerdo con las acciones y 
usos del presente,  permitiendo solicitaciones de distinta y variada índole entre las 
que se encontraría, como se viene señalando, la necesaria y perentoria búsqueda 
para dotar de nuevos usos al poblado edilicio inmenso y de calidad con el que se 
contaba[4].  

Asimismo, se tuvo la oportunidad de poner sobre la mesa de debate cómo y de 
qué manera las antiguas fábricas podían competir con los edificios de nueva plan-
ta, comportando una senda tan viable y afortunada como la de los otros circuitos 
demandados desde la disciplina[5]. Las nuevas autonomías, entonces en creci-

[4]  Antonio Pizza se ha referido al consenso entre las dos grandes dimensiones de la 
rehabilitación: restaurar y conservar: «transformar, metamorfosear lo preexistente, creando 
estructuras irreconocibles en su inédita originalidad (…) [y al mismo tiempo] trazar campos 
infranqueables de competencias autónomas con respecto al proyecto arquitectónico» PIZZA, 
Antonio. Ruina, forma y proyecto. Cádiz: Cuadernos del IAPH, nº IV, 1994. p. 37.
[5]  Estas posturas son herederas, en parte, del desarrollo del monumento como persistencia 
de la ciudad ideado por Rossi y de las posturas sostenidas en sus teorías y en su libro La 
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ente auge, ya habían arrancado desde nuevas lecturas institucionales y políticas, 
mostrando un tono cada vez más condescendiente con los incipientes rubros y 
cualidades que la arquitectura contemporánea podía ofrecer desde su oferta y 
calidad, como curator protector de la pretérita y moderna. Podríamos, por lo tanto, 
señalar que es desde aquel clima y sensibilidad internacional desde donde nacen 
y se revelan instrumentos o conceptos como los de reversibilidad, no sin cierta 
polémica: 

«Se ha tratado del debate de dotar a los edificios muertos de 
usos contemporáneos, en el entendimiento de que un edificio sin 
uso está abocado a la destrucción por el abandono. Lo cual es 
cierto y verdadero. Pero de esta situación se ha pasado a dotar de 
funcionalidades cualquiera a los inmuebles; las más de las veces con 
absoluta incompatibilidad. Ya sin entrar siquiera en el problema de la 
reversibilidad» (Rivera Blanco, 1999, p.186)

Las intervenciones que realizará Molina durante su larga actividad proyectual sí 
constituyen, en líneas generales, ejercicios afortunados de compatibilidad que de-
muestran, desde el tiempo prolongado de su uso y conservación, la razonable y 
adecuada imbricación que han tenido las propuestas como aptas y fiables para 
las rutinas generales aplicadas a los contenedores edilicios implicados. De igual 
manera, las mismas parecen superar las fronteras de lo que se erige, todavía en 
nuestros días, como un debate estéril entre las dos caras más antagónicas de la 
rehabilitación contemporánea: la que defiende un consenso casi imitativo o re-
petitivo –anacrónico– con la forma urbana y edilicia heredada (lo que en Murcia 
se ha venido en llamar neobarroco murciano), y la que enclava su mirada en la 
innovación a ultranza como la mejor forma de actuación dentro de este campo. Al 
respecto, resulta muy relevante la apreciación de Juan Calduch: 

«Pero ambas posturas –repetición e innovación–, tomadas en sentido 
estricto, son simplificadoras y, en gran medida, ingenuas, en tanto 
en cuanto pretenden vencer o superar el tiempo. Bien anulándolo, 

arquitectura de la ciudad.

al convertirlo en un eterno presente inamovible, bien olvidándolo, al 
retrotraerlo a un constante inicio del tiempo, a un tiempo “cero” sin un 
“antes”, donde no existe el pasado y donde ha desaparecido cualquier 
posible identidad» (Calduch, 2002, p. 50).

Inicialmente, pueden distinguirse en Juan Antonio Molina dos preocupaciones 
fundacionales: la referida a los niveles de modificación-intervención utilizados en 
las fábricas en las que se media, y la que implica una aventura mucho más com-
pleja e incierta, que intenta culminar en la creación o salvaguarda de un entorno. 
Sobre esta última cuestión subrayamos la postura del arquitecto y crítico Norber-
to Chaves: 

«La primera condición para el ejercicio de un diseño culto es 
comprender que intervenir sobre el hábitat no es crear un objeto, sino 
un entorno. No se trata de una “cosa”, sino del contexto en el que se 
produce el conjunto de comportamientos humanos que denominamos 
“vivir”» (Chaves, 2005, p. 53).

Éste constituye uno de los grandes ejes sobre los que ha girado su propuesta 
proyectual. No sólo se trata de diseñar (o, más bien, rediseñar) los lugares preex-
istentes, sino que estos deben acoger y potenciar esos comportamientos del vivir 
que han de ir asociados a la construcción de los lugares o universos sociales. Por 
ello, puede considerarse que esta ley universal sí ha estado presente en todo su 
trabajo como arquitecto.
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Figuras 1 y 2. Fuente: Archivo Histórico Provincial de Murcia y Archivo Personal de J. A. Molina. 

Fotografías: Juan de la Cruz Mejías.

Inquietudes y posicionamientos
Como venimos recordando, el férreo sentimiento de protección sobre la ciudad y 
sus vestigios pasados alentó numerosos encargos encaminados a la rehabilitación 
que, abrigados desde el relativo consenso político e institucional[6] y una vez su-
perados los escarceos autárquicos[7], acentuaron la prolífica aparición de un cam-
po muy amplio de metodologías, lecturas y recorridos unidos a esta problemáti-

[6]  Esto se debió, fundamentalmente, a un esfuerzo institucional, por parte de los gobiernos 
centrales y autonómicos, que acarrearía la inversión, recuperación y rehabilitación de los 
cascos históricos y los edificios emblemáticos o de relevancia cultural. 
[7]  «Era el tiempo en el que se soñaba en un nuevo imperio español, y se creyó encontrar 
en la arquitectura de los Austrias del siglo XVI aquella fuente de la que debía beber toda 
auténtica inspiración. Y, puesto que el mejor ejemplo de esa arquitectura lo constituía el 
Monasterio del Escorial, construido por Felipe II, pudo verse cómo al tiempo surgieron por 
todas partes escoriales de vía estrecha» ORTIZ-ECHAGÜE, C. La arquitectura española 
actual. Madrid: Rialp, 1965. p. 23.

ca[8]. La panorámica aperturista abrirá una importante brecha que penetrará en 
la Región de Murcia y su contexto, habilitando un territorio de exploración que 
también disfrutaría de la efervescencia sentimental disciplinar que se palpaba en 
los años ochenta en España.

Esta asertividad cultural facilitará el trabajo de Juan Antonio Molina, desde el cual 
lanzará una de sus primeras declaraciones, constante en su génesis proyectual. 
Todo su elenco teórico concomita con los principios defendidos de complemen-
tariedad; por lo tanto, su recorrido se desliga de las tendencias melancólicas dec-
imonónicas que, como se sabe, extraen su primer sustrato de las teorías o apli-
caciones de Violec Le Duc, en el siglo XIX. Lejos del aquel sentimiento, su obra se 
encamina hacia posturas que nacen en el seno de las aplicaciones teóricas de 
contraste y aportación, que por aquellos años ofrecían nuevos referentes e ideas 
dentro de la disciplina y que bien podrían resumirse en la puntualización de Víctor 
Pérez Escolano: «el desencuentro entre el pasado y el porvenir se produce cuando 
el presente renuncia a escribir, tan respetuosa como decididamente, su propio 
capítulo» (Pérez Escolano, 1990, p.120).

Para Molina, intervenir en la ciudad supone, irremisiblemente, aportar ese «propio 
capítulo»[9] al que alude Escolano, y que viene a facilitar un nuevo diálogo entre la 
historia del edificio que permanece (aunque cambie) y la que comienza a darse. 

[8]  La Carta restauro (Cesare Brandi, 1972) abrirá una importante senda en la intervención 
sobre el patrimonio, al promover la idea de valor de uso del patrimonio arquitectónico. El 
monumento pasa a entenderse desde la noción de «ambiente», y no como ente aislado. 
A esto se suma, como se viene apuntando, la apreciación por la «reversibilidad» de toda 
intervención, como otro momento más valorable de la historia del monumento.
[9]  Su postura es heredera del magisterio, aquí matizado, de Camilo Boito y su defensa 
de la «diferencia identificable», muy en boga en España a partir de los años ochenta, así 
como de Gustavo Giovannoni y sus posturas en contra del aislacionismo urbano de los 
monumentos. El calado de las teorías de los teóricos italianos durante el franquismo fue 
escaso, debido, como señala Capitel, a la «condición conservadora de la cultura oficial» y su 
despliegue historicista durante estos años. Todo ello sumado a la devastación sufrida por la 
guerra civil. Op. Cit. Metamorfosis de monumentos…p. 32.
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Con respecto a esto último, es clara la postura del propio arquitecto, tal y como 
queda reflejado en la memoria para la intervención, realizada en Vélez Blanco:

 «Por ello, apartando nostalgias, quedó claro, desde aquella primera 
intervención nuestra, que la solución a estudiar pasaba por alejarse de 
amagos de imitación y afrontar la pérdida con un estudio de recambio 
respetuoso con la memoria viva de lo que hubo, pero con la valentía 
y seguridad de poder ofrecer, a finales del siglo XX, una pieza de 
calidad capaz de codearse dignamente con el poderoso entorno que la 
encerraba. […] Para nosotros siempre ha sido relevante que toda nueva 
aportación mantuviera el valor de la materia, la relevancia de la escala, 
la precisión geométrica, el control formal y el interés por la tecnología» 

[10].

Quedan despejadas y explícitas sus intenciones en las líneas de arriba: consciente 
rechazo a reponer los vestigios del pasado desde posicionamientos que repitan 
lo existente mediante la analogía (salvo situaciones límite) o reanuden las siluetas 
formales de lo perdido (Linazasoro, 2003), tratando más bien de revitalizar o rea-
grupar los lenguajes encontrados (Pérez Escolano, 1990), y partiendo de una op-
eración sobre el contexto en el cual se actúa, hasta trascender los propios límites 
impuestos; una postura que bien podría enmarcarse dentro de la reflexión de 
Rafael Moneo: 

«Obviamente, el contexto arquitectónico es un factor decisivo para un 
proyecto. Pero aquí quisiera insistir en que no entiendo el proyecto como 
algo que completa o como una mera continuación de lo que ya está 
presente. Lo que realmente genera un proyecto es una idea que opera 
sobre el contexto, social o material, en una forma específica, pero que 
no es una simple consecuencia de lo existente» (Moneo, 1994)

[10]  Extracto recogido de la memoria para el proyecto de rehabilitación del Castillo de Vélez 
Blanco entre 1982-1987-1994. p. 4.

Figuras 3 y 4. Fuentes: Ibídem. Fotografías: David Frutos.

Las sendas proyectuales, o criterios de modificación que organizan el trabajo del 
arquitecto murciano dentro de la temática de la rehabilitación, se podrían resumir 
en las dos siguientes: en primer lugar, aquellas que se inscriben dentro de criterios 
preventivos o de conservación y que se dan en edificios que, por haber sufrido un 
importante deterioro en el transcurso del tiempo, exigen labores de saneamiento 
estructural y otras labores básicas y de emergencia y que, en líneas generales, 
vienen marcadas por un distanciamiento consciente sobre la fábrica que evita re-
construcciones, salvo situaciones especiales o concretas: «En estos proyectos se 
realiza una labor oculta sin intención de protagonismo sino, al contrario, discreta y 
fundamentalmente curativa y que, en general, viene a resolver problemas de tipo 
estructural»[11]. Dentro del mismo se cuentan, fundamentalmente, las realizadas 

[11]  Molina Serrano, Juan Antonio. Entrevista realizada por Juan Moreno. Marzo de 2016. 
Comunicación personal.
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en el Hospicio de Santa Florentina (1972) (su primera intervención en esta vertiente 
disciplinar), la Catedral de Murcia (1996-2002) (a excepción de la Capilla del Socorro, 
que suma otras problemáticas), e incluso la propia Iglesia de la Asunción, en Mor-
atalla (1984-1997) y el Casino de Murcia (1998-2003). 

Sin embargo, encontramos un segundo grupo que explica de manera mucho más 
concreta y relevante aquellos mecanismos de intervención utilizados por el ar-
quitecto[12]: serán actuaciones, todas ellas, que refuncionalizan o resignifican los 
contenedores encontrados y que van más allá de las voluntades preventivas o 
restauratorias, componiendo y enraizando una voluntad ya personal y, si se qui-
ere, singular, como podemos comprobar nuevamente en la línea defendida para 
el Castillo de Vélez Blanco, junto con el  arquitecto Juan Antonio Sánchez Morales: 

«En realidad, solo hemos realizado especulaciones intelectuales sobre 
un principio de intervención, pero estamos convencidos de que su 
reproducción no es el camino; por muy verosímil que resultara, nunca 
dejaría de ser un anacronismo y una infidelidad al espíritu más íntimo 
del monumento»[13]. 

Desde este segundo orden de intervenciones se inaugura un eje crítico y proyectu-
al que acompañará toda su trayectoria en esta materia: primeramente, vinculado 
a criterios de orden temático que tienen que ver mucho, en su caso, con cómo y 
de qué manera un clima cultural (incluso de tendencias) afecta al ejercicio profe-
sional de un arquitecto. Desde el mismo se explica la permeabilidad de Molina 
ante las distintas situaciones que estaban dándose alrededor de su formación. Y, 
en paralelo, se encuentra otro que sí tiene que ver con los modos propiamente 
proyectuales con los que el arquitecto procede y actúa y que, en su caso, aparecen 
ordenados y en síntesis en torno a dos principales posturas: la rehabilitación cir-
cunscrita y la intervención en el locus.

[12]  Véase: «Construir en el tiempo: aproximaciones a la obra de Juan Antonio Molina 
Serrano». Actas Simposio ICOMOS. Brasil, Abril, 2018. 
[13] Extracto de la memoria de Vélez Blanco. p. 6.

Figuras 5 y 6. Fuente y fotografías: COAMU.

Asimismo, y desde aquel eje crítico señalado, se pondrá finalmente en funciona-
miento un centro poético complementario: el fondo de la modernidad como lugar 
proyectual validado; de ahí que pueda apreciarse subterráneamente, como to-
davía vigente en la obra del arquitecto murciano (en sus herramientas, estrategias 
proyectuales, conceptos y base teórica) su legitimidad como discurso. Sin embar-
go, este fondo de modernidad también se mostrará permisivo con el momento 
(clima teórico-cultural) por el que atraviesa la arquitectura en estos años, delegan-
do entonces en una senda de índole más ecléctica y matizando todo el alcance de 
su propuesta.
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Con respecto a las estrategias propiamente proyectuales, éstas incluirán la com-
posición, el estudio de la forma urbana, la sensibilidad ante el contexto, etc.; y 
pasarán a sostenerse dentro de los dos principales criterios o niveles de modi-
ficación ya enumerados: los que se encuadrarían en lo que Francisco de Gracia 
dio en llamar rehabilitaciones circunscritas, y los que el mismo autor define como 
rehabilitaciones en el Locus  (De Gracia, 1992). 

En el primer grupo, (rehabilitaciones circunscritas, limitadas al edificio o fábrica en 
cuestión), destacarían dos por encima del resto: la operación en el Castillo de Vélez 
Blanco (1983-2002; Figura 1 y 2) y la intervención en el Ayuntamiento de Cartagena 
(1996-2000; Figura 3 y 4). Ambas abren una vía en su trabajo que enlaza direct-
amente con la que sería la primera de sus actuaciones dentro de esta vertiente 
en el patrimonio, como es el caso del Colegio de Arquitectos de Murcia (realizada 
conjuntamente con José Luis de Arana y María Aroca, 1979; Figura 5 y 6). Si se ha 
querido señalar una diferenciación entre estas actuaciones y las que siguen, es 
porque se entiende que, a pesar de que irremisiblemente suponen una postura 
más allá del monumento en sí y, por lo tanto, incluyen la noción de ambiente tan 
en boga durante el último tercio del siglo XX, no llegan a ser tan explícitas a la hora 
de cualificar el lugar, e incluso de ofrecer una nueva postura ante él. Ambos casos 
van a meditar bajo las directrices del edificio ya existente y sus límites, recogién-
dose u ordenándose dentro de la realidad anterior construida y dada. Quizá sea 
el Ayuntamiento un poco más flexible en esta vertiente, al incluir la realización u 
ordenación de todos los aledaños urbanos; no obstante, ésta sigue siendo una in-
tervención que se mueve, en líneas generales, dentro de la categoría de vaciados.

 En el otro nivel señalado, ubicado en torno a rehabilitaciones o intervenciones 
relacionadas con una nueva cualificación del lugar, pueden incluirse tanto las ac-
tuaciones llevadas a cabo en el Teatro Vico de Jumilla en 1987 (Figura 7) como la 
posterior de la Capilla del Socorro (Figura 8) en 1997-2002 -con Arana y Aroca-.[14] 
Ambas manifiestan un acercamiento directo a los referentes urbanos inmedia-

[14]  Nuevamente debe completarse este artículo con: Construir en el tiempo: aproximaciones 
a la obra de Juan Antonio Molina Serrano. Actas Simposio ICOMOS. Brasil, Abril, 2018.

tos y plantean un nivel de modificación superior que supera los límites estrictos 
murales de otras actuaciones. Por lo tanto, no únicamente habilitan un campo 
de modificación interno, agregando elementos que resignifican las narrativas es-
paciales existentes en la operación, sino que añaden nuevos volúmenes o figuras 
(incluyendo ampliación de programa) que terminan por sobrepasar los límites de 
la intervención, promoviendo una alteración moderada del locus y la tipología pre-
existente; como será, en su caso, la actuación para el Teatro Vico. Asimismo, éstas 
parten de la misma noción de principios, coincidiendo nuevamente con las prácti-
cas comunes en esos años ochenta: «se acepta el reto de la historia sin necesidad 
de retroceder hacia fórmulas expresivas del pasado» (De Gracia, 1992, p. 225).

Figuras 7 y 8. Fuente: Ibídem. Fotografías: Juan Moreno y J.A. Molina

Coda final
La trayectoria profesional de Juan Antonio Molina Serrano constituye otra caja de 
resonancia más de su espacio y su tiempo; contexto que organizó, entre algunos 
arquitectos, un lugar compartido y prolijo en actividades y soluciones que, en su 
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caso, podría sintetizarse en una prerrogativa autobiográfica: «Cabe reponer de 
forma fidedigna, reinterpretar de forma libre y añadir desde el deseo franco de 
aportación».[15] 

Esta conciencia de aportación será el vivo reflejo de toda su manera de actuar 
a lo largo de más de treinta años de ejercicio profesional. Salvo en las contadas 
ocasiones de intervenciones conservativas o preventivas, no se escogerá la vía de 
la sustitución, si no es desde ese franco deseo de aportación. Lo más singular, 
sin embargo, será su manera de distinguir y crear las diferentes vías de abordaje, 
que parecen estar estrechamente unidas a la razón principal de, prácticamente, 
todas sus inquietudes como arquitecto: la escucha del lugar, su genius loci. Quizá 
por ello pueda encontrarse en su devenir proyectual un escaparate tan diferente 
y ecléctico de caminos para la restauración. De la misma manera, es este fuerte 
vínculo o proximidad hacia el lugar el que, en última instancia, sitúa su acción en 
ese sutil equilibrio, difícilmente reconocible, que Calduch señala como constante 
de nuestro tiempo: 

«Pero si el carácter más estable de nuestra apreciación del tiempo es el 
cambio, carece de sentido tanto la nostalgia de aquello que desaparece 
como el entusiasmo incondicional por lo que surge. En alguna medida, 
ambos aspectos son complementarios e inseparables y, en consecuencia, 
insoslayables» (Calduch, 2002, p. 49). 

Quizá ese sea el lugar por el que transita la obra de Juan Antonio Molina: no plant-
ear un tributo entusiasta por la novedad y el cambio ni tampoco perseguir una 
vacua necesidad de reposición estilística o nostálgica, sino construir desde un 
equilibrio preciso entre ambas posturas.

[15]  Op. Cit. Memoria Vélez Blanco. p.6.
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[1] El presente artículo tiene que completarse con: “Paradojas de la intervención en el 
patrimonio construido. Algunos apuntes y casos de estudio” que también será presentado en 
el presente Simposio ICOMOS, Brasil, 2018 y publicado en las mismas actas del Congreso. 
Asimismo, resume algunos de los resultados obtenidos dentro de un proyecto de investigación 
(Tesis Doctoral) desarrollado desde el Departamento de Expresión Gráfica, Composición 
y Proyectos de la Facultad de Arquitectura de Alicante (España) y el Departamento de 
Ingeniería y el de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza 
en Buenos Aires (Argentina).

RESUMEN
La propuesta que sigue profundiza en la trayectoria profesional del arquitecto Juan 
Antonio Molina Serrano, indagando fundamentalmente en algunos casos de estudio 
que explican su actuación en el campo patrimonial arquitectónico y sus metodologías 
de intervención -resignificación- y rehabilitación en edificios históricos. Se analizan las 
fuentes teóricas y proyectuales de este arquitecto, entendiéndolas como testimonios 
concretos que nos ayudan a conocer y contemplar una ciudad más respetuosa y 
cercana sin renunciar a su herencia urbana. Dos son las vías, en su trabajo, que se 
pretenden mostrar en el Congreso del ICOMOS, Brasil, 2018: una primera lectura 
que dará cuenta de sus preferencias frente al patrimonio y explicará la concordancia 
entre estas (seguimiento, debate y ruptura) y el clima cultural de la España de los 
ochenta; y una breve síntesis de las intervenciones realizadas por el arquitecto. 
Desde la inicial apropiación del Restaurante los Apóstoles (1977), pasando por la 
intervención en el locus para el Teatro Vico (1987), hasta culminar en la cuidada 
reflexión de raigambre moderna realizada para la Capilla del Socorro (Catedral 
de Murcia, 1997-2002), su trabajo expone la heterotopía de sus metodologías y 
la predisposición del autor a mantener un equilibrio entre la afirmación de la 
modernidad -su seguimiento- y la necesaria conciliación con la historia. A raíz de lo 
expuesto se concluye que trasladar a las mesas de debate del Simposio Científico 
ICOMOS, Brasil, 2018 las cuestiones arriba citadas contribuirá al enriquecimiento 
de las teorías sobre la ciudad y el patrimonio encontradas en dicho Simposio, cuyo 
objeto es facilitar los procesos de estudio y entendimiento de nuestra realidad 
pasada, presente y futura. 

Palabras clave: ciudad; patrimonio; lugar; legado.
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Apuntes introductorios
El presente trabajo de investigación se centra en la trayectoria profesional del 
arquitecto español Juan Antonio Molina, dentro del campo de la restauración y 
rehabilitación de edificios. Temporalmente, esta se ubica entre la segunda mitad 
de la década de los setenta y finales del siglo XX; se trata, por lo tanto, de más de 
treinta años de ejercicio profesional. El análisis se lleva a cabo mediante la selec-
ción de varios casos de estudio, de los cuales se han extraído algunos titulares que 
ayudarán a entender, en líneas generales, tanto la postura del arquitecto frente al 
patrimonio como las soluciones adoptadas. Desde el estudio de su obra se reabre 
el eterno debate en torno a cuáles son las razones que enmarcan la disciplina ar-
quitectónica y si éstas deben o no responder a la ciudad heredada y ofrecida a lo 
largo de la historia -preexistencias, forma urbana, cultura, identidad y sociedad-.

Se podría afirmar que Juan Antonio Molina utiliza principalmente dos criterios o 
niveles de modificación en su práctica profesional: el primero se encuadraría en lo 
que Francisco de Gracia ha dado en llamar rehabilitaciones circunscritas (De Gracia, 
1992), e incluye proyectos que se iniciarían con el Restaurante los Apóstoles (1977) 
y el Colegio de Arquitectos de Murcia (1979), pasando por la Vivienda Unifamiliar 
en la Alberca (1985), para culminar en el particular caso del Castillo de Vélez Blanco 
(1983-2002) y en el Ayuntamiento de Cartagena (2000); el segundo, comprendería 
aquellos edificios que superan la estrategia del vaciado y trascienden los límites 
interiores de lo edificado, matizando las formas urbanas existentes o próximas a 
la fábrica en las que se interviene (es decir, suponen un nivel de intervención que 
termina renovando el aura del lugar y su genius loci); esto nos revela, una vez más, 
la creciente preocupación del arquitecto por el contexto en el que proyecta, así 
como por las alteraciones sensibles a las que el mismo se somete. Dentro de este 
grupo destacarían las operaciones llevadas a cabo para el proyecto (finalmente 
no realizado) del Castillo de San Juan, en Águilas (1985-89), el Teatro Vico de Jumilla 
(1987) y la Capilla del Socorro (1997-2002) de la Catedral de Murcia.   

Figuras 1, 2, 3 y 4. Fuente: Archivo Histórico Provincial de Murcia y Archivo Personal de J. A. Molina. 

Fotografías: COAMU y J. A. Molina.

Actuar en el pasado: principios, estrategias y 
soluciones adoptadas 
El primero de los acercamientos llevados a cabo por Juan Antonio Molina en 
restauración y rehabilitación tiene lugar en un pequeño local destinado a albergar 
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el Restaurante los Apóstoles (Figura 1). Este proyecto verá la luz en 1977 y abrirá, 
desde muy temprano, un espacio dentro de su trabajo que compartirá ya las dis-
ciplinas arquitectónicas española, europea y latinoamericana en torno a la recu-
peración de la historia y su relación con la modernidad; sintonía que aflora, precis-
amente, en la memoria para el Restaurante: 

«Al componer esta nueva página de su historia se ha dejado lo que 
queda de las anteriores. Ahora se superponen los nuevos signos, 
los nuevos gestos, también desnudos. Conductos, focos, cuerdas, 
persianas… Hasta lo permanente establece un diálogo diferenciado de 
lo nuevo con lo viejo. Es un paisaje que acepta verse encerrado en las 
respetables entrañas de un antepasado»[2].  

Y es que el hallazgo de los muros originales del siglo XVIII y de materiales anteri-
ores -siglo XII y XIII-, así como del collage de ladrillos que fue apareciendo tras las 
falsas escayolas, espesores de yeso y techos de cañizo, brindó la oportunidad de 
orquestar ese debate pacífico de contrarios que iría a caracterizar su trabajo y 
oficio como arquitecto. Se trataba de una rehabilitación en clave de apropiación, 
como el propio autor señala: «me apropio de lo que me encuentro; encuentro 
elementos, digamos, arqueológicos[3]». Surge entonces la apuesta de significar los 
elementos encontrados: bienvenidas son, pues, todas las cicatrices históricas an-
teriores que se ponen en valor, los forjados de madera con revoltones que reapa-
recen tras los tres falsos techos de escayola y la incorporación, en su caso, de losas 
artesanales de barro.  

Aquella actuación pretendía competir con la potencia del material existente, gen-
erando un contrapunto que ayudara a diferenciar los límites de la intervención 
de los materiales encontrados. De esta manera, por ejemplo, no se podían pon-
er piezas débiles, incapaces de dialogar con el protagonismo de los ladrillos ex-

[2]  Memoria del proyecto, Archivo Histórico Provincial de Murcia y Archivo Privado Juan 
Antonio Molina.
[3]  Molina Serrano, Juan Antonio. Entrevista realizada por: Juan Moreno. Marzo de 2016. 
Comunicación personal.

istentes. La solución combinaba el imaginario pretérito con los referentes in-
dustriales; el espacio congregaba los toques medievales, los avatares y vestigios 
construidos de los negocios anteriores, y las instalaciones: gesto reivindicativo que 
imprimía un talante moderno a la operación, pero en consonancia con la tradición 
y las huellas construidas existentes. 

Las conducciones eléctricas aparecerán a la vista, incluyendo los puntos de luz y 
potenciómetros junto a las mesas, desde donde podía decidirse la intensidad de 
la luz y que facilitaban, así, las diferentes y elegidas atmósferas: situaciones um-
brías, relajadas y desenfadadas en los espacios para la comida. Los circuitos de 
aire acondicionado colgado con la chapa galvanizada vista, solución muy industrial 
en aquel momento, se combinaban con las persianas de madera enrollables que, 
al igual que las deliberadas intenciones lumínicas, se sumaban a la idea de subir 
y bajar, acotar o generar diferentes ambientes desde barreras blandas, entendi-
das estas como límites físicos frágiles. Con las persianas se conseguía, además, 
provocar efectos de continuidad espacial entre el exterior y el interior, al ser un 
sistema que se repetía; todo ello sumado a la función protectora exterior frente 
al mediodía de la fachada principal y persiguiendo una coherencia unificadora de 
elementos y narrativas. 

Desde la conservación de los grandes muros parietales de carga macizos, pas-
ando por la modulación aplicada como sistema de medición a la barra de entra-
da y vestíbulo (antecedente de la actuación posterior en otro local: la Cafetería y 
Restaurante J&L de Murcia, 1981), hasta la literal expresión de las instalaciones, el 
mobiliario con sillas de tijera en madera, persianas y detalles como la escalera de 
subida y acceso al baño en metal o la propia placa de bienvenida del Restaurante 
ofrecían un entramado de muestras e indicaciones entre lo artesanal (el oficio y 
el detalle) y el cuidado puesto en el valioso contenedor originario que, hasta la 
fecha de la intervención, se encontraba perdido o enmascarado tras los capados 
de las arquitecturas anteriores. El Restaurante ofrecía también una deliberada es-
cenografía, innovadora aquí y muy propia del autor a lo largo de todo su recorrido 
proyectual, en donde el acto de comer, sentarse a comer, posibilitaba un juego, 
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un campo abierto de experiencias en donde el comensal elegía las reglas y condi-
ciones de su propio escenario. Aquella sutil puesta en escena implicaba no sólo al 
arquitecto, sino también a todos los participantes, que se unían con el fin de com-
pletar la recreación que se había organizado en torno a ellos (Figura 2). 

Otro proyecto a tener en cuenta será el realizado en 1979 para el maltrecho edi-
ficio de la que sería la sede del nuevo Colegio de Arquitectos de Murcia (Figura 3).  
Desde aquí se inicia otro recorrido en la trayectoria vital y profesional del arquitec-
to que se encuentra estrechamente unido a su colaboración con los arquitectos 
José Luis de Arana y María Aroca; de hecho, debe verse éste desde la coautoría 
o colaboración y no como un proyecto vinculado exclusivamente a su ejercicio 
individual. La rehabilitación del Colegio explica, en líneas generales, varias orient-
aciones comunes de los arquitectos: rehabilitación y conservación, sin emular 
aquellas partes ya perdidas por la usura (desgaste formal) e insalvables del an-
tiguo edificio; conservación de la existente fachada, como preexistencia de valor 
patrimonial y urbano de la ciudad; adaptación al nuevo programa -reversibilidad-; 
y actuación, siguiendo los principios de identificación, que entienden que la nueva 
arquitectura debe distinguirse de la caja muraria histórica sin caer en fáciles con-
cesiones miméticas[4]. La propuesta coincide, básicamente, con las prácticas de 
vaciado, extensibles y muy comunes de su tiempo.

[4]  Y es que, efectivamente, se da aquí una situación de deterioro insalvable que conduce 
la propuesta hacia la creación de un nuevo contenedor, aspecto que Antón Capitel ve 
como sintomático dentro de la restauración: “Para un monumento en crisis ruinosa son 
más deseables los apeos y auxilios estáticos exteriores y visibles, aun cuando tengan un 
carácter inmediato o brutalista si son eficaces y lógicos, frente a las reconstrucciones nuevas 
de elementos y fábricas rotas […] Este tipo de consideraciones son, como es sabido, las 
que han iluminado precisamente la moderna consciencia sobre el tema y, en concreto, la 
teoría del restauro scientifico que ha llevado adelante la Escuela Italiana. Se basaron los 
principios de ésta en la apreciación ruskiniana de defender de la ruina al Monumento por 
diversos medios, y disintiendo de él tanto en la inevitabilidad de la muerte como en admitir, 
en cuanto recurso extremo, la licencia de una cierta reconstrucción, aquella que fuera, en 
todo caso, imprescindible para evitar la ruina, y siempre orillando como cuestión fundamental 
la imitación de la obra antigua […] La arquitectura alcanza valor en la condición vetusta que 

La idea fundamental gira en torno a la recreación de una nueva caja interna de 
hormigón que va distribuyendo un programa en diferentes niveles de altura: 
vestíbulo o sala de exposiciones, dependencias administrativas y de dirección, 
despachos, biblioteca, salón de actos y almacenes; todo ello albergado dentro de 
la nueva caja que es, a su vez, fachada interna de un espacio singular protagoniza-
do por la gran escalera, que ya aparece dibujada en su sección como parte signifi-
cativa del conjunto en la propuesta o proyecto. Encontramos lo que parece ser un 
cerramiento para una crujía o patio interno en donde descansa la luz cenital que 
se proyecta desde la caja de luz de la cubierta, única parte del edificio desde donde 
se adivinan exteriormente las claves de la intervención. La circulación vertical (la 
gran escalera) aparece en escena acompañada por el ritmo acompasado de los 
grandes pilares circulares de hormigón, generando un contrapunto rítmico entre 
la ascensión escalonada de aquella y la cota vertical y maciza de estos. Aun siendo 
un ejemplo muy temprano y que hay que ver como la despensa creativa de los 
arquitectos madrileños y de Molina, se debe entender también como la apertura 
de un tablero de juego que se repetirá en su trayectoria. 

Desde el cuidado constructivo del hormigón (refinado y pulido) y su tectonicidad 
deliberada, antecedente del proyecto para las fábricas de la compañía Hero; pas-
ando por la tipología de edificio que alberga una crujía interna o patio; sumada a 
la potenciación del recurso vertical de la circulación (aspecto sintomático de su ar-
quitectura); hasta el cuidado de elementos como carpinterías -pasamanos de las 
barandillas de las escaleras-, o el cuidado de la luz mediante juegos de neón; todo 
ello constituye un conjunto de recursos que, poco a poco, se irán convirtiendo en 
constantes en su trabajo. El proyecto se aproxima a las fuentes proyectuales de 
esos años, por lo que se aprecia la cercanía a la obra de James Stirling y Michael 
Wilford y, en concreto, el proyecto para el Centro Científico de Berlín de 1981, lo que 
supone una situación pionera y de gran relevancia en la intervención del COAMU. 
El gran espacio de la escalera (Figura 4) podría verse también como la resonancia, 
a pequeña escala, de la que será su compañera en el futuro: la gran escalera de 

su pátina exhibe, o, mejor aún, en el icono romántico en que su ruina la convierte” CAPITEL, 
2009: 24-25. 
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la biblioteca de Espinardo, ahora ya al aire libre[5]: un recurso que podría consid-
erarse el antecedente de lo que, en su trabajo, se materializará en un gusto por 
el rito, la subida o la ascensión, entendidos estos como expresiones poéticas de 
sus lecturas espaciales y que se encuentran un punto por encima de la resolución 
estricta del programa funcional.   

Con los proyectos citados se facilita la entrada y se activa una dialéctica: en el 
Restaurante, un eclecticismo fuertemente escénico; en el Colegio, una presumible 
y atenta lectura de los grandes maestros de la modernidad, en los cuales la con-
tención (sobre todo epidérmica o de cerramiento) será una constante. Pero, final-
mente, se abre el escenario sensible que sintetiza su vinculación con la historia, 
con el patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad y con el papel que ha de 
tener la arquitectura contemporánea a la hora de rescatarlo y revalorizarlo (Cap-
itel, 2009). 

[5]  De igual manera, como una calle vertical dispuesta frente a una fachada interna que 
rescata el sentido interno; caminar y recrearse en el espacio que tiene esta arquitectura. 
La calle será un recurso muy utilizado en diferentes tipologías, que van desde el Archivo 
Provincial, por poner un ejemplo, hasta ejemplos de escala doméstica, como la Casa Serrano.

Figuras 5, 6, 7 y 8. Fuentes: Ibídem. Fotografías: Hisao Suzuki.
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Un caso significativo, unido al particular e insular del Restaurante los Apóstoles, lo 
constituye, ya dentro de la tipología de viviendas, el realizado para una Vivienda 
Unifamiliar en La Alberca (hoy desaparecida), en 1985 (Figura 5). Encontramos tam-
bién una preexistencia histórica, quizá menor –en su importancia urbana, pública 
o cultural, dícese con respecto a otras intervenciones, como son, en este caso, la 
Catedral, el Teatro Vico o el Castillo Vélez Blanco–, pero lo suficientemente intere-
sante como para rastrear sus líneas de actuación. Situada en la Calle la Paz, es una 
muestra más de las casas de la burguesía que se realizaron a principios del siglo 
XX en esta zona de Murcia y que jugaban con la idea de patio árabe –aunque en 
este caso carezca de patio–. Se trataba, por lo tanto, de una zona de alojamiento 
residencial para grandes familias adineradas de Murcia que: «tipológicamente y 
situacionalmente respondía a una casta de casas importantes»[6]. De hecho, esta 
situación marca una primera premisa proyectual: significar y acentuar esa idea; 
recuperar sus valores jerárquicos formales y compositivos. Por ello, un aspecto 
fundamental radica en la conservación de la torre o atalaya exterior perdida y la 
propia fachada de la antigua vivienda –a la que se entra por un eje de simetría 
que ya viene dado–, haciendo alusión a la relevancia de la artería y contenedor 
existente. 

La otra premisa inicial responde a razones de programa y respuesta a un requisito 
funcional prioritario: la vivienda se realiza para un matrimonio con problemas de 
movilidad que necesita una intervención clara en sus usos y funciones, accesible, 
y con unas circulaciones directas y cómodas. En este sentido, la intervención com-
binará esa doble necesidad: respeto por la caja muraria a los que se suman dos 
elementos distintivos de distinto orden. Uno, ya citado, es la Torre, elemento de 
preeminencia jerárquico; y otro va a ser el espacio intermedio del falso vestíbulo, 
que aparece emergiendo en la cubierta como un prisma singular que ya evidencia 
el talante de la intervención en su exterior. Estaríamos hablando, entonces, de una 
rehabilitación circunscrita, otro vaciado, que en su interior define un espacio fluido 
adaptado a nuevos usos y circulaciones.

[6]  Molina Serrano, Juan Antonio. Entrevista realizada por: Juan Moreno. Marzo de 2016. 
Comunicación personal.

La Planta se distribuye en torno a un giro de 45º con respecto a los muros perime-
trales, que habilita en su centro un núcleo donde se ubican las zonas húmedas; 
generoso para la movilidad. El núcleo central favorece la circularidad del tránsi-
to en torno suyo y va distribuyendo las diferentes estancias. De esta manera se 
posibilita un espacio dinámico, directo y secuencial.  La aparición en su interior de 
una atalaya o torre interna permite recrear una casa dentro de otra casa y también 
la idea de urbanismo interior, tan ligado a proyectos como los Centros de Artesanía, 
la Casa Serrano o algunas intervenciones urbanas del autor. Se trata casi de un 
lugar mirador -que domina toda la vivienda- y que vuelve a incidir en el carácter 
escénico de su arquitectura -actitud sincrética y algo manierista- y que reaparece 
en la zona de respeto o espacio intermedio que inaugura la vivienda y traslada al 
interior la luz cenital coloreada que irradia desde lo que parece haberse erigido 
como un caleidoscopio (Figura 6). Sus cuidadas caligrafías, estudiadas casi como 
lo haría un orfebre, exponen su trabajo en las temáticas del vidrio y el metal, pun-
tuando su lado más artesano en este proyecto -detalles del barandillado, apliques, 
rejería, etc.- y terminando por vincularlo con una línea culta neo tradicionalista 
(Figura 7) que se dará en España, precisamente, durante estos años[7]; situación 
que compartirán por talante, igualmente, intervenciones como Vico o Cartagena. 

De los mismos años es también el proyecto, no realizado, para el Castillo de San 
Juan de Águilas (1985-89). Este puede encuadrarse dentro de un marco referencial 
más amplio que los anteriores, ya que el autor declara su interés por superar los 
límites precisos de la intervención para constituir un nuevo enclave o forma urba-
na que distinga de manera determinante su exposición sobre el contexto (Figura 

[7]  “La escuela neotradicionalista”, que por otro lado es diferente aunque algo afín a la post 
se caracteriza por: esto es, a la parte de la arquitectura española seguidora de la tendenza y 
partidaria del clasicismo y del aprendizaje de la historia y de la tradición […] Intereses como 
el de la influencia de la arquitectura popular –regional, o rural, si se prefiere- no le fueron 
ajenos, como tampoco la continuidad con el llamado novecentismo europeo y, en general, 
con la línea de clasicismo modernizado que puede considerarse iniciada, en extremo, con 
Otto Wagner. Es una tendencia realista y que consideró también con una gran importancia 
el papel formal de la arquitectura en relación con la ciudad, con el lugar o con el territorio” 
(Baldellou; Capitel, 1998, p. 541)
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8). Quizá sea la primera obra, aunque no realizada, que abra en este campo de la 
rehabilitación la polémica sobre la idea del locus (Calduch, 2002). En Águilas encon-
tramos una operación en el locus, ahora más acusada y singular, consistente en la 
implantación de una gran torre/ascensor metálica que emerge del suelo y enlaza 
con la parte superior de acceso al Castillo. A diferencia de lo que se conseguiría 
más tarde en Jumilla, aquí se vuelve a retomar el espíritu moderno que identifica 
la intervención y señala su diferencia frente a la preexistencia desde aquel opti-
mismo tecnológico (Montaner, 2008) que compartirán algunas intervenciones con-
temporáneas a su tiempo, al desligarse de la senda más brutalista y primitiva que 
se verá posteriormente en el Teatro Vico; todo ello, sin contar con que las consid-
eraciones de orden topográfico son completamente distintas. De la misma mane-
ra, no pueden olvidarse las altas resonancias compartidas entre la intervención 
de Águilas y proyectos como el ganador y premiado para Lleida: Concurso Plan del 
Centro Histórico (1983-85), de los arquitectos Lluís Domènech y Roser Amadó.  

Desde esta misma senda y casi contemporáneo al anterior es su proyecto para 
el Teatro Vico de Jumilla (1987), que pone de relieve un conflicto sostenido ya de 
manera evidente y explícita en el lugar en el que se implanta, al dotar al edificio 
decimonónico de Justo Millán de una nueva pieza agregada que, desde el con-
traste, fija la nueva forma urbana que mantendrá la ciudad en esa manzana del 
centro. Con el Teatro Vico (Figuras 9 y 10) sí se interviene, entonces, expresando 
la intensidad de un edificio anexo que busca cubrir las necesidades del conjunto 
(refuncionalización) y contribuyendo y facilitando una pieza urbana para la ciudad 
que enmarca, desde un prisma diferente, toda la visión sobre la plaza y el paisaje 
urbano inmediato. En este caso, el arquitecto se decantará por un diálogo direc-
to con el lugar existente, superando los límites interiores de la intervención -pre-
vención, conservación y restauración- hasta lograr trascenderlos. Y es que han 
sido esta postura y la matización o modificación del lugar los que han regido uno 
de sus centros críticos como arquitecto, aunque su intensidad en materia restau-
rativa haya sido ocasional. 

Figuras 9, 10, 11 y 12. Fuentes: Ibídem. Fotografías: Juan Moreno y Juan de la Cruz Mejías.

En un punto singular de la intervención en edificios históricos se encuentra el Cas-
tillo de Vélez Blanco[8], el cual, sin lugar a dudas, ofrece una de las actuaciones más 

[8]  «En 1981, la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura se dirigió al 
arquitecto Juan Antonio Molina Serrano, residente en Murcia, para intervenir en el Castillo de 
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maduras y sensibles al mostrarnos su cercanía con respecto a la arquitectura ital-
iana de la segunda mitad del siglo XX y, en concreto, a la figura central de Carlo 
Scarpa. Las fases desarrolladas entre los primeros proyectos (1982), los referidos 
a la Torre del Homenaje (1987), y los posteriores (1994-2002), estos últimos los más 
importantes y significativos, evidencian el talante interpretativo de la actuación: 
«siempre ha sido relevante que toda nueva aportación mantuviera el valor de la 
materia, la relevancia de la escala, la precisión geométrica, el control formal y el 
interés por la tecnología»[9], lo que expresa nuevamente el convencimiento de que 
una intervención encaminada a la reproducción literal o tautológica habría su-
puesto un anacronismo e «infidelidad al espíritu más íntimo del monumento»[10]. 
No siendo esta la postura, sin embargo, los arquitectos -colaboración a posteriori 
con Juan Antonio Sánchez Morales- resuelven su aportación desde una propuesta 
relevante que sea capaz de integrar sin estridencias las actuaciones para recu-
perar la magnificencia del edificio histórico y así hacer reconocibles sus valores 
funcionales, programáticos y organizativos: circuitos, recorridos e itinerarios, ar-
ticulación espacial de los programas y relación con el paisaje y el territorio (Molina 
Serrano, Sánchez Morales, 1999) (Figuras 11, 12 y 13). 

Vélez Blanco, como nueva fase tras otros trabajos habidos en ese monumento. Las razones 
oficialmente aducidas para la elección de un profesional distinto al que hasta entonces se 
había ocupado del mismo (el granadino Fernando Prieto Moreno y, más tarde, la incorporación 
de su hijo Joaquín) resultaron obedecer a motivos geográficos, aparte de un conocimiento 
de la trayectoria arquitectónica del nuevo técnico, conocida en la Dirección General por 
actuaciones en el casco histórico de Murcia que habían sido debatidas en última instancia 
en aquella Dirección. Murcia quedaba mejor comunicada, pues, con el linde de la vecina 
provincia de Almería, donde se ubica Vélez Blanco, y ello ofrecía garantías de atención a ojos 
de Madrid, junto a cierta compatibilidad de entendimiento con las actuaciones últimas de los 
Prieto Moreno en el Castillo, como era el gesto rotundo de recuperar el acceso al monumento 
por su entrada principal mediante una pasarela volada». Extracto de la memoria del proyecto. 
Archivo Histórico Provincial de Murcia y Archivo privado del autor.
[9]  Extracto de la memoria del proyecto. Archivo Histórico Provincial de Murcia y Archivo 
Personal del Autor.
[10]  Ídem

Figuras: 13,14,15 y 16. Fuente: Ibídem. Fotografías: Juan de la Cruz Mejías, J.A. Molina y David Frutos.

La sensible problemática del locus volverá a aparecer en la actuación –en colabo-
ración con Arana y Aroca- iniciada en 1997 para la Capilla del Socorro (Molina Serra-
no, 2002) de la Catedral de Murcia (Vera Botí, 1994), que vuelve a evidenciar el retar-
do y continuidad histórica de aquella querella entre los ancianos y modernos que se 
había irradiado en el siglo XVIII, merced a un diálogo de opuestos todavía vigente 
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en la actualidad[11]. La intervención se produjo en la girola de la Catedral, colindan-
do exteriormente con una manzana de viviendas de complicada alineación que 
casi invaden el límite de la intervención, sólo salvada por la estrechez de la calle 
que las separa: un espacio intersticial de reducidas dimensiones (Figura 14). La 
solución planteada nace de la recuperación del antiguo camarín existente, puntu-
ando el entorno desde un lenguaje muy distanciado de lo observado en Jumilla. 

La propuesta se entiende como un volumen que, en el fondo, es la cara reversible 
del camarín que, sin rozar el muro perimetral, aflora en su exterior para recoger 
la luz y volver a recuperar la figura que tenía, antes de ser eliminada, la antigua 
casa de los sacristanes: «dejando constancia de la pertenencia del nuevo volu-
men al retablo interior y nunca a la fábrica pétrea de la fachada catedralicia»[12]. 
La valoración del lenguaje de la modernidad como mecanismo dialéctico válido 
entre lo nuevo y la tradición se vislumbra en la envolvente de la Capilla. La comple-
mentariedad, en este caso desde el cajeado existente original, se mantiene, pero 
a su vez se diferencia –identifica-, fundamentalmente, en la elección del material: 
planchas de plomo engatilladas entre sí y placas finas de mármol ónix. La inter-
vención presenta una importante relación con respecto a la fábrica catedralicia: la 
luz. Al igual que en el antiguo retablo y toda la mística barroca, el proyecto para 
la Capilla ha incidido sobre la forma y manera de entrar la luz, de contar cifrada-
mente su procedencia (Belda, Moisés, 1994). El volumen es, fundamentalmente, 
un receptor de luz: una materia construida porosa en la que la luz viene a ser la 
protagonista. La elaboración de la luz y su lenguaje inmaterial son la demostración 
de una invariable unida a la historia de la Catedral, ofreciendo su proximidad con 
respecto a la fábrica, pero también, y tal y como indica Ignasi de Sola-Morales, un 
«desplazamiento que establezca la distancia propia de toda operación estética»[13].

[11]  Prueba de la continuidad de aquel originario debate, queda expresado en toda la 
prensa y crítica que surgió en torno a la intervención, y que viene a demostrar las distintas 
posturas que se siguen manteniendo frente al papel que la arquitectura contemporánea debe 
jugar y ofrecer frente al patrimonio.
[12]  Ibídem
[13]  Sola-Morales apunta lo siguiente sobre el proyecto de Moneo para el Banco de España: 

El trabajo desarrollado en el Ayuntamiento (Ferrándiz, 2015) de Cartagena -antiguo 
Palacio Consistorial-, iniciado en 1996, subrayará otra línea más ecléctica que dará 
por concluido el peregrinaje episódico que se vio desde el Restaurante los Apóstoles. 
Si la lectura de Vélez y la Capilla del Socorro nos llevaban sobre estratos que daban 
por válido el proyecto de la modernidad y sus secuelas, con el Teatro Vico y el 
Ayuntamiento de Cartagena se combinarán una suerte de neoclasicismo personal, 
cierto novecentismo y algunos estados parciales del neobrutalismo y neorganicis-
mo que ya se habían situado como constantes visibles en la arquitectura de estos 
años (Figura 15). Molina diferencia dos líneas principales de actuación en el Ayun-
tamiento de Cartagena: por un lado, la referente a la versión espacial, variada, que 
el edificio en su interior desplegará; y por otro, la desarrollada respecto a la forma 
urbana, presencia y singularidad del edificio en su entorno, tratada incluso más 
allá de cuestiones de envolvente y cerramiento, puesto que el entorno inmediato 
(ordenación, pavimentación, alumbrado, etc.) recaerá también en la dirección del 
proyecto (Figura 16).

Con respecto al primer nivel, comprobamos cómo se intenta volver a conceder 
un protagonismo importante al núcleo central del edificio de Tomás Rico Valari-
no. No se pretende hacer un vaciado, sino revalorizar el espacio central, su gran 
escalera palaciega, como vehículo fundamental que resignifica el carácter e iden-
tidad del edificio. Es importante subrayar este aspecto porque, hasta ahora, los 
vaciados propuestos (el caso del COAMU, por ejemplo) no se habían encontrado 
con la aventura de instaurar un orden espacial perdido o degradado. La premisa 
fundamental en el tratamiento urbano aquí adquirida consistirá en delatar des-

«Casi al otro extremo, el proyecto para la ampliación del edificio del Banco de España en 
Madrid que propusiera Rafael Moneo en 1980 se coloca, como en el caso de Grassi, en el 
cauce estricto establecido por las leyes del propio edificio, por su lógica compositiva y por 
la organización constructiva y espacial que existe. Casi sin dejar espacio a la ironía, sin 
ningún tipo de desplazamiento que establezca la distancia propia de toda operación estética, 
el proyecto de Moneo completa la fábrica existente dejándose anular hasta el extremo y 
subrayando hasta qué límites el edificio existente impone sus exigencias. La analogía aquí 
se hace tenue, casi imperceptible, para convertirse en mera tautología». Sola-Morales, 2006, 
p. 46.
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de la envolvente los acontecimientos históricos. En la cara externa del edificio se 
buscará deliberadamente mostrar las mutilaciones originales, como los boquetes 
producidos durante la Guerra Civil por los proyectiles[14]. Los grandes lienzos de 
fachada enumeran los episodios vividos por la fábrica y los hacen visibles al no 
cubrir o tapar su procedencia, circunstancia que recalca la postura de Juan Antonio 
Molina frente a la preexistencia y que, deliberadamente, insiste en las diferentes 
acentuaciones históricas del conjunto edilicio, sin reposiciones estilísticas y valo-
rando aquellas como imprescindibles para entender el monumento en su historia 
y presente.

Coda final
En resumen, todas las obras tratadas explican un proceso holístico de intercambio 
y aprendizaje que confirma la importancia que ha tenido para el arquitecto, a lo 
largo de su trayectoria profesional, la historia y el patrimonio heredado, en una 
relación que, no siendo mimética ni tampoco reductiva, sí apostará por otras for-
mas de recuperación y simbiosis con las preexistencias históricas (Pérez Escolano, 
1990). Su actividad será heredera, por lo tanto, de un clima cultural y disciplinar 
que cuestiona y pone de relieve las relaciones entre modernidad y tradición, la his-
toria dada y la nueva arquitectura; pero evitando, y esto es algo muy significativo 
a tener en cuenta dentro del trabajo de Juan Antonio Molina, todo el rastreo post-
moderno y figurativo que, desde diferentes vías, suponía una vuelta a la tradición 
mucho más formal y carente de contenido[15].

[14]  De acuerdo con el principio de identificación señalado por Gracia. Op. Cit. 1992.
[15]  «El debate entre arquitectura moderna y posmoderna no hizo mucho por esclarecer 
la auténtica complejidad de la década de 1980 (…) la arquitectura posmoderna resultó ser 
un fenómeno pasajero y relativamente localizado. La caricatura de la arquitectura moderna 
como algo desarraigado, funcionalista y sin significado distorsionaba la perspectiva histórica. 
Las obras primordiales de los maestros modernos afectaban a veces a profundos niveles de 
la tradición, al tiempo que eran innovadoras; sus enseñanzas continuaban desarrollándose 
de numerosas maneras, no necesariamente obvias. La fugaz moda del historicismo hizo 
poco más que cambiar la vestimenta estilística, mientras que las formulaciones primordiales 
de la arquitectura moderna realizadas con anterioridad “alteraron la propia anatomía espacial 
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RESUMO
O artigo pretende discutir a abordagem biográfica dos lugares tendo como objeto de 
estudo a Paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha, localizado na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Tomando como proposta metodológica a abordagem 
biográfica dos lugares, o artigo visa problematizar e discutir os conceitos de 
paisagem e paisagem cultural. E demonstrar como a sociedade e esta paisagem estão 
atrelados, conectados, e ainda como os significados e valores foram acumulados 
e transformados ao longo do tempo. O conceito de biografia desta paisagem pode 
ser útil para compreender e analisar as mudanças dos significados e valores do 
Conjunto Moderno da Pampulha e de sua interpretação como relação entre a 
sociedade e esta paisagem. O Conjunto Moderno foi concebido na década de 1940, 
pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo paisagista Roberto Burle Marx e foi inscrito 
na lista do Patrimônio Mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Ciência, Educação e Cultura) em julho de 2016, na categoria Paisagem Cultural. A 
abordagem biográfica não foi ainda amplamente utilizada para o estudo dos lugares 
e paisagens, mas gostaríamos de analisar esta paisagem, tanto como artefato das 
práticas materiais e imateriais, quanto como um agente. Para tanto, faz-se necessário 
delimitar o conceito de paisagem e sua qualificação como “cultural” neste trabalho, 
uma vez que sua concepção ainda gera controvérsias no campo da preservação do 
patrimônio cultural. As paisagens culturais são compostas dos aspectos materiais 
e simbólicos, constituindo-se na relação entre a sociedade e o meio. Tal relação 
está em constante mudança, e apresenta tempos distintos, e em alguns momentos 
marcados por rupturas. A concepção de biografia da paisagem apresenta-se como 
uma possibilidade de análise e interpretação do Conjunto Moderno da Pampulha 
que considera os seus diversos tempos, valores e significados. O artigo pretende 
problematizar e instigar o debate acerca da biografia das paisagens culturais, 
apresentar e discutir os seus desafios. Nosso objetivo neste artigo é examinar e 
aprofundar estes conceitos, seus méritos e falhas, com o objetivo de contribuir para a 
teoria e prática da preservação do patrimônio.

Palavras-chave: biografia das paisagens culturais; preservação patrimônio moderno; 
Conjunto Moderno da Pampulha.
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A abordagem biográfica dos lugares
O termo biografia está geralmente relacionado ao relato da história de vida de um 
indivíduo, mas e os lugares e as paisagens? Seria possível o uso da “lente biográfi-
ca” para investigar a história da vida dos lugares? Partindo-se da premissa de que 
os próprios lugares são vivos e repletos de significados e valores, como fazer uma 
biografia dos mesmos? 

O conceito de biografia das coisas tem sido cada vez mais utilizado em estudos 
culturais, dentre eles, destacamos os estudos de Arjun Appadurai (1986) que 
propõe uma “antropologia das coisas”, defendendo a vida social das coisas sob 
uma perspectiva cultural, destacando a descoberta e análise das relações e conex-
ões entre as pessoas e as coisas, como um tipo de “entrelaçamento” (em inglês en-
tanglement). Também Igor Kopytoff em seu artigo intitulado The Cultural Biography 
of things: commoditization as process (1986), no qual o autor apresenta o conceito 
e afirma que as coisas e as pessoas estão interligadas e portanto são afetadas e 
influenciadas mutuamente.

As pessoas e os lugares estão conectados, conforme apontaram Gosden e Mar-
shall (1999, p.172): “no cerne da noção de biografia residem questões sobre as 
relações entre as pessoas e as coisas; sobre as maneiras que os significados e 
valores são acumulados e transformados” (tradução livre da autora). Nesta abord-
agem, as coisas e os lugares deixam de atuar como passivos, como meros reflexos 
da produção da sociedade, e tornarm-se agentes influenciadores e formadores do 
ambiente, inclusive afetando os significados e ações, mesclando a vida dos seres 
humanos às coisas (Sorensen e Viejo-Rose, 2015, p.10).

No entanto, apesar do potencial analítico que a abordagem biográfica dos lugares 
oferece, poucos estudos exploraram os lugares como agentes. O reconhecimento 
dos lugares e das paisagens como agentes pode nos conduzir à compreende-los 
como elementos conformadores do mundo, que estão vivos em convivência com 
outros seres vivos (Olsen, 2010, p. 9).

Nesta abordagem, conforme Olsen, as Paisagens e as coisas possuem suas 
próprias qualidades e competências únicas que trazem para nossa convivência 
com elas, e não apenas os  significados socialmente constituídos. (Olsen, 2010, p. 
10)

Paisagem ou Paisagem “Cultural”?
O termo “paisagem” é adotado por diversas disciplinas e é polissêmico, sendo que 
seu significado e interpretação variam conforme o campo de estudos, fazendo-se 
necessário o aprofundamento sobre suas raízes históricas, semânticas e filosófi-
cas para a compreensão de sua acepção.

No presente estudo, pretende-se realizar uma investigação multidisciplinar sobre 
a ideia de “paisagem” e sua definição e interpretação para os diferentes campos, 
tais como a geografia, filosofia e para o campo da preservação do patrimônio (no 
qual utiliza-se a sua qualificação como “cultural”).

De acordo com Claval (2012), o termo “paisagem” surgiu no Ocidente, no sécu-
lo XV, nos Países Baixos, como landskip. Era utilizado para designar as pinturas 
que apresentavam um “pedaço da natureza, tal como a percebemos a partir de 
um enquadramento – uma janela, por exemplo” (Claval, 2012, p. 245). Nestas ce-
nas, os personagens exercem um papel secundário. Claval reforça que a “moldu-
ra do quadro substitui, na representação, a janela através da qual se efetuava a 
observação” (2012, p. 245). No início do século XV (cerca de 1420), em Florença, 
Brunelleschi descobre as leis da perspectiva, fato que irá revolucionar a arte e a 
arquitetura, bem como criar uma nova maneira de ver e representar a paisagem.

O novo termo holandês landskip, é traduzido para o alemão como Landschaft, e 
para o inglês, landscape, para designar o novo gênero pictórico. Em italiano, a ideia 
de extensão de pays, oriunda da raiz land, forja o termo paesaggio, do qual deriva o 
termo francês paysage. Claval afirma que sua utilização ocorre a partir de meados 
do século XVI na França e que “o surgimento da paisagem como forma de pintura 
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é uma das consequências da revolução que o uso da perspectiva introduz” (Claval, 
2012, p. 246).

Anne Cauquelin, em sua obra “A invenção da paisagem”, aponta a invenção da 
perspectiva como o “nó da questão”: 

Ao fixar a ordem de apresentação e os meios de realizá-la em um corpo 
de doutrina, a perspectiva tida como “legítima” justifica o aparecimento 
da paisagem no quadro (...) (Cauquelin, 2007, p. 35)

Deste modo, conforme Cauquelin, a técnica da perspectiva que significa “passagem 
através, abertura (per-scapere) – alcança um infinito, um além que sua linha evo-
ca” (Cauquelin, 2007, p.36-37). A pintura reduz a paisagem a uma representação 
figurada cujo objetivo é seduzir o olhar do espectador, por meio da ilusão da per-
spectiva. O quadro emoldura e representa uma realidade harmônica da natureza, 
transportando o observador para este fragmento da natureza ali representada. 

Na mesma lógica, Claval também aponta que:

A pintura busca reproduzir objetivamente um fragmento da natureza, 
mas o ponto de observação, o ângulo e o enquadramento da vista 
resultam de uma escolha. Existe, portanto, uma dimensão subjetiva 
na base de uma representação que se deseja tão fiel quanto possível. 
(Claval, 2012, p. 246)

Esta constatação de Claval anuncia a dimensão subjetiva da paisagem, que está 
sujeita à escolha do artista, e não é apenas objetiva. A contraposição entre nature-
za e paisagem também foi estudada por diferentes autores, destacando-se Georg 
Simmel, em sua obra “A Filosofia da Paisagem”:

A natureza não tem fracções; é a unidade de um todo, e no momento em 
que dela algo se aparta deixará inteiramente de ser natureza (...). Mas, 
para a paisagem, é justamente essencial a demarcação, o ser-abarcada 
num horizonte momentâneo ou duradouro (...). (Simmel, 2009, p.6)

Assim, por mais paradoxal que possa parecer, para existência da paisagem na 
época moderna, faz-se necessária a separação do homem da natureza. De acordo 
com Simmel, na Antiguidade e na Idade Média não existia o sentimento da pais-
agem, pois o homem era um sujeito incorporado à natureza. Ele surge somente 
quando ocorre a cisão entre o homem e a natureza, a partir do sujeito moderno e 
do aparecimento da paisagem na pintura. 

A noção de paisagem pressupõe o afastamento do Homem da natureza. A nature-
za seria o nexo infindo das coisas, a continuidade da existência espacial e tempo-
ral (Simmel, 2009, p.5). A natureza é a unidade e a paisagem é um fragmento da 
natureza. A paisagem seria nesta concepção de Simmel uma “obra de arte in statu 
nascendi” (Simmel, 2009, p.11). 

Esta concepção também é corroborada por Alain Roger que afirma: “Uma pais-
agem nunca é uma realidade natural, mas sempre uma criação cultural, que nasce 
na arte antes de fecundar nossos olhos” (Roger, 1997, p. 24).

Percebe-se, portanto, que, de acordo com esta corrente teórica, a acepção de Pais-
agem foi forjada a partir da era moderna, e é uma criação cultural.

Já as origens conceituais da “paisagem cultural” surgem com os historiadores 
alemães e os geógrafos franceses a partir de meados do século XIX. Na geografia 
moderna, os estudos da paisagem tiveram início na Alemanha, com Otto Schluter 
(1872-1959) e Sigfried Passarge (1866-1975) (Ribeiro, 2007, p.21). 

O termo “paisagem cultural”, e particularmente a ideia que ele envolve, foram pro-
movidos nos Estados Unidos pelo professor e geógrafo Carl Ortwin Sauer (1889-
1975), na Escola de Berkeley de geografia humana, durante as décadas de 1920 e 
30 (Ribeiro 2007, p. 18). Sauer, em sua obra “A Morfologia da Paisagem” escrita em 
1925, considera a dimensão cultural da paisagem e afirma que suas formas são 
simultaneamente físicas e culturais:



7420 7421

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

Paisagem é o equivalente inglês para o termo que os geógrafos alemães 
estão usando amplamente e tem estritamente o mesmo significado: uma 
forma da Terra na qual o processo de modelagem não é de modo algum 
imaginado como simplesmente físico. Ela pode ser, portanto, definida 
como uma área composta por uma associação distinta de formas, ao 
mesmo tempo físicas e culturais. (Sauer, 2012, p. 187-188)

Assim, para Sauer a constituição da ideia de paisagem pressupõe suas relações no 
tempo e sua vinculação ao espaço, na medida em que ela está em um contínuo 
processo de desenvolvimento e transformação no tempo e no espaço. Portanto, 
as paisagens culturais não são estáticas, estão sujeitas às mudanças, tanto pelo 
desenvolvimento da cultura, quanto por sua dissolução e substituição.

A paisagem cultural é modelada a partir de uma paisagem natural por 
um grupo cultural. A cultura é o agente; a área natural, o meio; e a 
paisagem cultural, o resultado. (...) A paisagem natural é, evidentemente, 
de fundamental importância, pois fornece os materiais com os quais a 
paisagem cultural é formada. A força que modela, entretanto, está na 
própria cultura. (SAUER, 2012, p. 209-210)

Ou seja, de acordo com esta definição a paisagem cultural surge a partir da inter-
venção de um grupo cultural em uma paisagem natural. A corrente “saueriana” da 
geografia cultural considera a ocupação humana, ou seja, a cultura (a presença 
do homem e as alterações que ele promove no meio físico) como uma forma que 
deve ser considerada, além das formas físicas e naturais que eram tratadas pelos 
geógrafos (relevo, etc). A cultura é o agente, o ambiente natural é o meio, e a pais-
agem cultural é o resultado.

Apesar de reconhecer a existência das dimensões estéticas e subjetivas da pais-
agem, Sauer defendia que diante da impossibilidade de sua classificação e mensu-
ração, não poderiam ser investigadas cientificamente. Assim, a definição de pais-
agem cultural do autor exclui questões fundamentais inerentes ao conceito de 
cultura na contemporaneidade, uma vez que ele afirma que não caberia à geogra-
fia estudar os costumes e as crenças do homem (Sauer, 2012, p.207).

No entanto, no decorrer do tempo, em contraposição à geografia cultural de Sau-
er, surgem outras correntes de geógrafos que defendem que a paisagem repre-
senta mais do que simplesmente o visível, e as intervenções físicas da atividade 
humana sobre o solo. Esta corrente destaca o caráter simbólico e subjetivo da 
paisagem, e a partir da década de 1980 ficou conhecida como a “Nova Geografia 
Cultural” enquanto a corrente de Sauer, passou a ser vista como a “Geografia Cul-
tural Tradicional” (Ribeiro, 2007, p.16). 

Denis Cosgrove aborda a paisagem, a cultura e o simbolismo e defende que, na 
geografia humana, a paisagem sempre esteve ligada com a cultura, com a ideia 
de “formas visíveis sobre a superfície da Terra e com sua composição”. A pais-
agem, de fato, é uma “maneira de ver”, uma maneira de compor e harmonizar 
o mundo externo em uma “cena”, uma “unidade visual” (Cosgrove, 2012, p. 224). 
O autor também se refere à gênese do termo “paisagem” no Renascimento e na 
instituição, a partir de então, de “uma nova relação entre os seres humanos e seu 
ambiente” (2012, p.224), além de destacar a importância da geometria euclidiana 
que revolucionou a cartografia, a astronomia, a arquitetura, a pintura e outras 
artes e ciências.

Com relação à interpretação da paisagem cultural, o autor destaca a necessidade 
de conhecimento da “linguagem” empregada para a compreensão dos símbolos e 
seu significado em uma cultura. 

Todas as paisagens possuem significados simbólicos porque são o 
produto da apropriação e da transformação do meio ambiente pelo 
homem. O simbolismo é mais facilmente apreendido nas paisagens 
mais elaboradas – a cidade, o parque e o jardim – e por meio da 
representação da paisagem na pintura, na poesia e em outras artes. 
(Cosgrove, 2012, p.229)

Cosgrove propõe a leitura das paisagens simbólicas como a leitura detalhada de 
um texto, mediante uma “distância crítica”, sendo que o texto é a “própria pais-
agem em todas as suas expressões”: a busca desinteressada de “evidência”, aliada 
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à distância crítica e uma apresentação “dessa evidência livre de distorção consci-
ente” (Cosgrove, 2012, p. 229). A evidência é qualquer fonte que informe os sig-
nificados da paisagem, os que a constituíram, alteraram, mantiveram, visitaram, e 
outras que possam contribuir, desafiar e surpreender nosso olhar.

A partir da década de 1990, o termo “paisagem cultural” passou a ser utilizado no 
campo da conservação do patrimônio e, apesar de sua utilização ter sido difundi-
da, o seu entendimento e aplicação ainda geram controvérsias. 

Pode-se estabelecer como marco da institucionalização do termo, a 16ª. Sessão 
do Comitê do Patrimônio Mundial realizada em 1992, que incorporou a categoria 
paisagem cultural para a inscrição de bens na Lista do Patrimônio Mundial. A in-
stituição desta categoria pelo Comitê do Patrimônio Mundial buscou responder 
à necessidade de romper com a dicotomia entre patrimônio cultural e natural, 
vigente desde a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural, de 1972. 

Este foi o primeiro instrumento legal internacional a reconhecer e proteger as 
paisagens culturais, e apresenta a seguinte definição: 

Paisagens culturais representam o “trabalho combinado da natureza 
e do homem” designado no Artigo I da Convenção. Elas são ilustrativas 
da evolução da sociedade e dos assentamentos humanos ao longo do 
tempo, sob a influência das determinantes físicas e/ou oportunidades 
apresentadas por seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, 
econômicas e culturais, tanto internas quanto externas. Elas devem ser 
selecionadas com base tanto em seu extraordinário valor universal e 
sua representatividade em termos de região geocultural claramente 
definida, quanto por sua capacidade de ilustrar os elementos culturais 
essenciais e distintos daquelas regiões. (Unesco, 2009, p.22-23. Tradução 
da autora).

Percebe-se que a definição está relacionada à matriz “saueriana” e a Convenção 
demonstra a amplitude do conceito de “paisagem cultural” e afirma que esta abar-

ca uma diversidade de manifestações da interação entre a humanidade e o meio 
ambiente natural. Ela destaca, ainda, que as paisagens culturais podem refletir 
técnicas específicas sustentáveis de uso da terra, considerando as características 
e limites do ambiente natural no qual se estabeleceram, e relações espirituais 
específicas com a natureza. 

As Diretrizes Operacionais para a implementação da Convenção do Patrimônio 
Mundial (Unesco, 2008) também apontam critérios gerais para a proteção e gestão 
das paisagens culturais e ressaltam a importância do grande espectro de valores 
representados nas paisagens, tanto culturais, quanto naturais. 

De acordo com as informações disponibilizadas pela Unesco, atualmente do total 
de 1.073 sítios inscritos na Lista do Patrimônio Mundial, 832 são culturais, e destes 
94 estão inscritos na categoria paisagem cultural, distribuídos em 55 países[1]. 

O Brasil possui vinte e uma propriedades inscritas na lista do patrimônio mundial, 
sendo duas na categoria paisagem cultural: o Rio de Janeiro, que foi inscrito em 
2012, com as “Paisagens Cariocas: entre a montanha e o mar” e Belo Horizonte, 
com o Conjunto Moderno da Pampulha, inscrito em 2016.

A Paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha como 
totalidade
Apesar da inscrição do Conjunto Moderno da Pampulha na categoria “paisagem 
cultural” na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco, e da definição do termo na 
Convenção com forte inspiração na matriz “saueriana”, ao longo da pesquisa, de-
paramo-nos com outras abordagens conceituais contemporâneas sobre a Pais-
agem que nos levaram à reflexão e ao questionamento sobre a pertinência de sua 
adoção com a qualificação “cultural”. 

[1]  Disponível em: <http://whc.unesco.org/en/list/>. Acesso em: 22 abril, 2018.
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Dentre os autores estudados, destacamos Jean-Marc Besse (2014) que compreende 
a paisagem como uma totalidade e não vê sentido na sua decomposição nas di-
mensões “naturais” e “culturais”, para este autor a paisagem “é uma articulação 
da natureza e sociedade, uma integração dos dados naturais e dos projetos hu-
manos, uma realidade sintética (...)” (Besse, 2014, p. 39). Assim a paisagem resulta 
em uma inter-relação entre o que é humano e o que não é, configurando-se como 
uma “entidade relacional” e “medial”. Esta ideia de paisagem como “mediança” dá-
se na relação que a sociedade estabelece com um meio comum, aproximando-se 
da nossa proposta metodológica para uma biografia da paisagem. Besse reforça 
que a paisagem “é sempre uma expressão humana, um discurso, uma imagem, 
seja ela individual ou coletiva, seja ela encarnada numa tela, em papel ou no solo” 
(Besse, 2014, p.14). 

Deste modo, para a construção biográfica da Paisagem do Conjunto Moderno da 
Pampulha, adotaremos o conceito de Paisagem e não de “paisagem cultural”, por 
acreditarmos que ao qualificar esta paisagem como “cultural”, ao invés de ampliar-
mos a nossa visão, estaríamos promovendo uma redução equivocada na tentativa 
de interpretar este lugar, pois a sua biografia pressupõe que atue como agente e 
protagonista de sua história.

Biografia incompleta da Paisagem do Conjunto 
Moderno da Pampulha
Partindo da premissa de que os lugares-paisagens estão vivos e repletos de signifi-
cados e valores, apresentaremos uma tentativa de recorte biográfico da Paisagem 
do Conjunto Moderno da Pampulha.

Uma paisagem é, antes de tudo, uma totalidade dinâmica, evolutiva, 
atravessada por fluxos de natureza, intensidade e direção bastante 
variáveis e, por isso, lhe é atribuída uma temporalidade própria. (Besse, 
2014, p.43)

De acordo com Castells, toda identidade é construída, e é “fonte de significado e 
experiência de um povo” (Castells, 1999, p. 22).  No período da criação da Pam-
pulha havia no Brasil o forte desejo de instauração de uma identidade nacional, 
durante o Estado Novo, com a política desenvolvimentista do então presidente 
Getúlio Vargas. As décadas de 1930 e 1940 são marcadas pela expansão urbana 
de Belo horizonte, e os governantes da cidade tiveram importante papel na im-
plementação das políticas de desenvolvimento urbano industrial modernas (Le-
mos, 2006, p.69). Destacam-se o engenheiro Otacílio Negrão de Lima, prefeito no 
período de 1935 a 1938, e entre 1947 a 1951, e o médico Juscelino Kubitschek que 
governou a cidade de 1940 a 1945 (Lemos, 2006, p.65). A construção da represa 
da Pampulha já havia sido iniciada em 1938, durante a gestão do prefeito Otacílio 
Negrão de Lima, com o objetivo de garantir o abastecimento de água em Belo 
Horizonte. Situava-se na região do antigo Arraial de Santo Antônio da Pampulha, 
conhecido como “Pampulha Velha” era formado por diversas fazendas e por ali 
passava o córrego Pampulha. Parte desta região foi desapropriada para a con-
strução da barragem. O prefeito JK almejava destacar o potencial turístico e de 
lazer da Pampulha (Souza, 1998, p. 187). 

(...) do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é 
construída. A principal questão, na verdade, diz respeito a como, a 
partir de que, por quem, e para que isso acontece.  (Castells, 1999, p.22-
23).

Assim conforme descreve Castells, percebe-se que a paisagem, seus significados 
e a identidade do Conjunto Moderno da Pampulha foram engendrados ao longo 
do tempo e se entrelaçaram simultaneamente, promovendo uma articulação nos 
remetendo ao conceito proposto por Besse (2014) de que a paisagem se constitui 
em uma totalidade. O Conjunto foi concebido na década de 1940, pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, a partir de solicitação do então prefeito de Belo Horizonte, Jus-
celino Kubitschek. J.K. ficou conhecido pela população como o “prefeito-furacão” 
(Souza, 1998, p. 186) devido à quantidade e velocidade das obras realizadas na 
cidade durante a sua administração. Obedecendo ao ideário de modernização 
vigente e almejando o desenvolvimento urbano daquela região da cidade, a ab-
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ertura de eixos viários (Av. Pampulha, atual Av. Presidente Antônio Carlos), e a 
construção do complexo de lazer e turismo da Pampulha, são defendidas pelo 
então prefeito como:

(...) a ocasião propícia para dar à cidade uma série de atrações que em 
outros centros de população densa constituem fator preponderante 
para o desenvolvimento do intercâmbio turístico, uma das mais 
rendosas indústrias. (Kubitschek, 1942, apud Lemos, 2006, p. 69)

Assim, é interessante observar que em sua concepção original e desde sua implan-
tação, este complexo urbanístico, constituído por um patrimônio arquitetônico, 
paisagístico e artístico modernos, é marcado pela ideia de locus para o turismo, 
lazer e cultura.  Na imaginação do prefeito, a Pampulha aparece como uma Pais-
agem idealizada, um fragmento da natureza, como um “lindo recanto, um local 
aonde se iria para relaxar os nervos e conviver, em intimidade, com a natureza” 
(Kubitschek, 1974, p.30).

O programa arquitetônico inicial para o Conjunto apresentado por Niemeyer in-
cluía: a Igreja de São Francisco de Assis; o Cassino (atual Museu de Arte da Pam-
pulha); a Casa do Baile (atual Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e 
Design de Belo Horizonte); o Iate Golfe Clube (hoje Iate Tênis Clube), construídos 
quase simultaneamente entre 1942 e 1943. Completava o projeto original um ho-
tel, que não chegou a ser construído e a residência de Juscelino Kubitschek (atual 
Casa Museu Kubitschek) construída em 1943. 

A Pampulha surgiu, principalmente, como símbolo político de 
modernização e como materialização urbana da aliança entre Estado 
e vanguarda, entre política e representação, que terá seu ápice com a 
construção de Brasília. (...) (Bahia, 2008, P. 22)

Assim esta paisagem simbólica, marco da modernidade arquitetônica e urbanísti-
ca, atuou desde a sua invenção como uma paisagem dominante, conforme aponta 
Cosgrove:

Tais paisagens simbólicas não são apenas afirmações estáticas, 
formais. Os valores culturais que elas celebram precisam ser ativamente 
reproduzidos para continuar a ter significado. (COSGROVE, 2012, p.233)

Esta ritualização que reforça os valores culturais e simbólicos da paisagem do Con-
junto Moderno foi sendo realizada gradualmente no decorrer dos anos e podem-
os citar como exemplo, a apropriação e o reconhecimento da Igreja São Francisco 
de Assis como patrimônio cultural. Após a sua construção, a Igreja permaneceu 
inutilizada por mais de dez anos devido a sua forma “moderna” que não agradou 
a sociedade e a Igreja conservadoras à época, e a obra se arruinou precocemente 
(Segawa, 2006, p.53).  A Igreja precisou ser protegida (foi tombada em 1947 pelo 
SPHAN- Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN) antes 
mesmo de ser totalmente concluída, tinha se tornado uma “ruína precoce” de 
acordo com Lúcio Costa (Segawa, 2006, p. 53). O ineditismo da proteção de um 
bem cultural moderno, recém construído demonstrava o reconhecimento de seu 
valor simbólico. A Igreja só foi consagrada e utilizada como templo religioso a par-
tir de 1959. Interessante observar como esta perspectiva vai se alterar ao longo do 
tempo, a Igreja tornou-se o marco simbólico de Belo Horizonte, um ícone na pais-
agem e é carinhosamente chamada pelos moradores de “Igrejinha” da Pampulha. 

Este relato do então prefeito durante um sobrevoo na Pampulha explicita que a 
construção desta paisagem correspondeu à sua idealização:

Quando o aparelho, após alçar voo, passou por cima da Pampulha, 
pude contemplar, embora num relance, a beleza daquele recanto 
turístico. Tudo como eu havia imaginado ao executar aquela obra: 
a barragem, fechando a garganta entre dois morros; o lago, cujas 
águas cintilavam ao sol, o conjunto arquitetônico idealizado por 
Niemeyer, com seus telhados oblíquos, a avenida que contornava 
o lago, serpenteando como uma fita o asfalto, sob os coqueiros-
anões plantados por Burle Marx e, por fim, estendendo-se na direção 
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da cidade, a enorme autoestrada ligando a Pampulha a cidade. [2] 
(KUBITSCHEK, 1974, p. 117, grifos nossos)

A fala do prefeito é emblemática desta idealização da paisagem do Conjunto 
Moderno da Pampulha como um recanto paradisíaco da cidade moderna. No en-
tanto, esta paisagem sofre grandes transformações ao longo do tempo. Um dos 
episódios de maior repercussão foi a ruptura da barragem no ano de 1954 (LEMOS, 
1996, p.73) que transforma temporariamente a paisagem, com o esvaziamento da 
barragem/lagoa da Pampulha. As imagens de época que retratam a paisagem do 
Conjunto com o esvaziamento da represa, demonstram a desertificação do “oásis” 
idealizado, e a consequente perda parcial de seu significado. A barragem foi re-
construída e os problemas de contenção solucionados, no entanto os problemas 
ambientais decorrentes do assoreamento e poluição da Lagoa permaneceram. 

Além do patrimônio arquitetônico, o Conjunto apresenta projeto paisagístico de 
Roberto Burle-Marx, com jardins concebidos junto a cada edificação, ao longo da 
orla e em praças. As diversas manifestações artísticas (pintura, esculturas, azule-
jaria, mosaico) integram-se ao Conjunto, conformando um todo único. O espelho 
d’água é outro elemento fundamental na paisagem do Conjunto e se configura 
como elemento de ligação e articulação entre os bens culturais. 

Na Pampulha a paisagem seria modificada pela mão do homem com a 
introdução de um elemento novo – a água. Esta seria, na expressão de 
Aufrére, a paisagem espiritual. (Kubitschek, 1974, p. 46)

Este momento é um divisor de águas na história da arquitetura moderna mundial, 
e toda uma geração de arquitetos sofre influência da obra de Niemeyer a partir da 
construção da Pampulha (Cavalcanti, 2006, p. 198). 

Apesar de sua importância e significado, ao longo de sua existência, o Conjun-
to Moderno da Pampulha passou por períodos de apogeu e abandono, que se 

[2]  Esclarecimento: as espécies plantadas eram palmeiras imperiais que ainda 
estavam pequenas, e não coqueiros-anões (SOUZA, 1998, p. 228).

manifestaram tanto em sua dimensão material (morfologia urbana, considerando 
questões ambientais, arquitetônicas e paisagísticas), quanto imaterial e simbólica 
(sua apropriação e seu significado para a sociedade). Assim, estas transformações 
ocorridas no tempo e no espaço podem ser lidas e interpretadas. 

A arquitetura moderna então emergente, prestava-se ao papel de afirmar esta 
identidade buscando uma linguagem nova, mas que remetia às raízes brasileiras. 
Conforme afirma Cavalcanti:

Pampulha pode ser considerada como o marco inicial de um 
modernismo genuinamente brasileiro. O mais importante é que a 
construção dessa brasilidade não pagou nenhum tributo a reduções 
folclorizantes a respeito do país; local e universal, a nova linguagem 
foi criada a partir do uso coerente das tecnologias mais recentes e do 
uso irrestrito da imaginação criadora (Cavalcanti, 2006, p.197, grifos 
nossos).

Assim, apesar do vanguardismo da arquitetura moderna do jovem arquiteto Os-
car Niemeyer, esta arquitetura se afirmava como genuinamente brasileira, trazen-
do referências da arquitetura colonial do período barroco e regionalismos típicos 
do Brasil. No campo das artes, com os artistas Portinari, Werneck, Pedrosa e do 
paisagismo, com Roberto Burle Marx, o mesmo ocorre, com a instauração de uma 
modernidade brasileira.  

A repercussão internacional da construção do Conjunto Moderno da Pampulha é 
relatada por Segawa (2005) ao destacar o discurso do historiador inglês Nikolaus 
Pevsner no Royal Institute of British Architects, em 1961:

(...) mais ou menos a partir de 1938, ocorreu uma mudança na 
Arquitetura. A princípio, ela pareceu bastante inócua (...), mas 
repentinamente ela ganhou enorme vigor, com o jovem Oscar Niemeyer 
no Brasil, em 1942-43. (...) são obras que tem força, tem poder, que 
ostentam uma grande carga de originalidade, mas são, enfaticamente, 
anti-racionais. (Pevsner, 1961, apud Segawa, 2005, p. 50)
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Pevsner ressalta o caráter anti-racionalista e a originalidade da obra de Niemeyer, 
além de afirmar a força e o poder da arquitetura moderna brasileira expressa no 
Conjunto da Pampulha. Tal reconhecimento por um grande estudioso da história 
da arquitetura fortalece o valor cultural atribuído ao Conjunto e seus méritos 
artísticos, arquitetônicos e paisagísticos. 

De acordo com Segawa (2005, p.51) este reconhecimento não foi uma descoberta 
repentina, mas sim uma “gradual construção a partir dos anos 1950, na qual o 
tempo foi intensificando as qualidades, a originalidade da iniciativa e a estatura 
dos personagens envolvidos (...).” Segawa destaca a importância de todos os en-
volvidos na elaboração do Conjunto Moderno como uma “obra total”: o próprio 
Niemeyer, Joaquim Cardozo, Roberto Burle Marx, Candido Portinari, Alfredo Ces-
chiatti, Paulo Werneck, José Pedrosa e August Zamoyski. 

A invenção da “nova” e “moderna” paisagem da Pampulha, com a inserção de 
avenidas, estruturas, edificações e usos que não existiam na cidade e na paisagem 
“antigas”, demonstram a transfiguração para uma identidade “moderna”, progres-
sista. 

Assim, o Conjunto Moderno da Pampulha como locus cultural de modernidade e 
inovação, vive seu apogeu durante a década de 1940, enquanto era apropriado 
pela sociedade da época, com a promoção de festas, shows musicais, encontros 
culturais e mostras artísticas. O Cassino, a Casa do Baile e o Iate Clube eram fre-
quentados pela elite da cidade (Lemos, 2006, p. 71). No entanto, com a proibição 
do jogo de azar no Brasil (em 1947) o edifício do Cassino será fechado e ficará em 
desuso até a década de 1950, sendo reaberto em 1957 como Museu de Arte de 
Belo Horizonte (Lemos, 2006, p 72). 

Interessante a investigação de Garcia sobre a visão idílica da região da Pampul-
ha na década de 1950 presente nas propagandas dos lotes e imóveis localizados 
próximos ao Cassino e à orla da Lagoa da Pampulha:

A própria paisagem é convertida em mercadoria a ser adquirida 
conjuntamente com o recanto de fim de semana, com seus locais 
pitorescos e vista para o lago. Como dizia o anúncio do Bairro Nacional 
– Pampulha: ”Façam da Copacabana de Belo Horizonte seu fim de 
semana”. (Bairro nacional: Pampulha.  O Diário, Belo Horizonte, p. 10, 
14 jan. 1954. Apud Garcia, 2007, p. 97)

Assim, a paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha torna-se também um pro-
duto de consumo e apresenta grande apelo comercial para o mercado imobiliário.

Na década de 1950, iniciou-se a construção do Campus da Universidade Federal 
de Minas Gerais, posteriormente foi construído o complexo esportivo do Minei-
rão e Mineirinho. Durante a décadas de 1960 e 1970 a região da Pampulha passa 
por um período de adensamento e ocupação urbana, com novos bairros e áreas 
habitacionais (Lemos, 2006, p. 73).

Considerações finais: Morte e Vida do Conjunto 
Moderno da Pampulha
A tentativa de realizar uma biografia do Conjunto Moderno da Pampulha requer 
pesquisa mais aprofundada e acredita-se que poderá ser parcialmente alcançada 
ao longo da pesquisa de tese ora em curso. Sua completude situa-se no campo 
do impossível, pois trata-se de uma paisagem, e como tal, está viva, é dinâmica e 
em constante mutação. Portanto neste artigo o que se apresenta é um pequeno 
recorte e uma aproximação do objeto de pesquisa mediante uma experimentação 
de proposta metodológica sujeita à alteração ao longo do processo. 

Na tentativa de concluir esta abordagem biográfica, ainda que parcialmente, po-
demos arriscar dizer que desde sua concepção e “nascimento” na década de 1940, 
até a contemporaneidade, a Paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha viveu 
momentos de extrema valorização, com grande apropriação social (de diferentes 
classes), mas também viveu períodos de desvalorização, declínio e extremo aban-
dono, chegando à beira da morte. Seria o apogeu de sua existência a inscrição 
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na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco? Concluímos que a 
chancela da Unesco pode lhe conferir mais fôlego, mas não é uma fonte da juven-
tude, e muito menos uma fórmula para a vida eterna.
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RESUMO
A proteção do patrimônio subaquático se dá pela Convenção da UNESCO sobre a 
Proteção do Património Cultural Subaquático de 2001 busca salvaguardá-lo. Apesar 
de chamá-lo de patrimônio cultural, o define como os vestígios da existência do ser 
humano de caráter cultural, histórico ou arqueológico submersos há pelo menos, 100 
anos. Este conceito em muito se aproxima do conceito de patrimônio histórico. Em 
alguns países, como no México vêm sendo criados áreas subaquáticas que, apesar de 
recentes, agregam valor à sociedade. Assim, questiona-se a Convenção poderia ser 
utilizada para proteger estes ambientes recentes que podem ser patrimônio cultural 
de uma sociedade. Para tanto serão utilizados os métodos indutivo e dedutivo e 
tendo por marco teórico o conceito de patrimônio cultural da UNESCO. Busca-se 
comprovar que é possível a aplicação da Convenção sobre a Proteção do Património 
Cultural Subaquático a estes novos ambientes.

Palavras-chave: Convenção sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático; 
patrimônio cultural; patrimônio histórico; reconhecimento social do patrimônio.
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1. Introdução
A proteção do patrimônio subaquático se dá pela Convenção da UNESCO sobre 
a Proteção do Património Cultural Subaquático de 2001 (CPPCS/2001), e busca 
salvaguardá-lo da destruição, furtos e turismo exploratório e destrutivo.  Apesar 
de chamá-lo de patrimônio cultural, a Convenção (UNESCO, 2001) o define em seu 
artigo 1º- 1 - a, como os vestígios da existência do ser humano de caráter cultural, 
histórico ou arqueológico que se encontrem parcial ou totalmente, periódica ou 
continuamente, submersos há, pelo menos, 100 anos. Este conceito em muito se 
aproxima do conceito de patrimônio histórico, ignorando que o patrimônio cultur-
al não necessariamente para ser reconhecido necessita de ter prazo de validade. 

Em alguns países, como no México - com o museu na costa de Cancun- vêm sendo 
criados áreas subaquáticas que, apesar de recentes, agregam valor à sociedade. 
Estes são reconhecidos como importantes, por elas, podendo aceder a uma rep-
resentação cultural, apesar de não serem históricos. 

Assim, questiona-se a Convenção poderia ser utilizada para proteger estes am-
bientes recentes que podem ser patrimônio cultural de uma sociedade, apesar 
de terem menos de cem anos. Para tanto serão utilizados os métodos indutivo e 
dedutivo e tendo por marco teórico o conceito de patrimônio cultural da UNESCO. 
Busca-se comprovar que é possível a aplicação da Convenção sobre a Proteção do 
Património Cultural Subaquático a estes novos ambientes construídos pois, eles 
podem ter reconhecimento da sociedade, como patrimônios culturais.

2 A Proteção do Patrimônio Cultural
A proteção do patrimônio cultural subaquático inicia-se em 2001 com Convenção 
da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático (CPPCS/2001). 
Suas raízes, entretanto, são mais antigas pois, reconhecem os patrimônios cul-
turais submersos como sendo merecedores de proteção da mesma forma que o 
patrimônio cultural em terra firme. Mesmo longe da vista da maioria da sociedade 
e que inicialmente não sejam percebidos como merecedores de proteção social-
mente reconhecida, mesmo que sejam patrimônio cultural como estes.

A proteção do patrimônio cultural é mais antiga que do meio ambiente, do qual 
hoje é parte. Pois, a busca de garantir a história e o significado dos elementos aos 
indivíduos já ressurge no final do século XIX, com as expedições arqueológicas em 
grande número. Estas começam a reconstituir a história da humanidade a par-
tir de vestígios reais encontrados pelos primeiros exploradores. Estes buscavam 
reconhecimento e fazer fortuna ao encontrar estes elementos, até o momento 
que passam a ser reconhecidos como direito de todos a conhecer seu passado. 
Quando começam, no início do séc. XX a formalizar a proteção a partir de normas 
nacionais e, posteriormente com a criação da ONU, e da UNESCO como órgão de-
sta, começam a tentar proteger o patrimônio histórico dos caçadores de tesouros 
que desmontavam esta história em partes para vender ou rechear os museus, ao 
invés que garantir a proteção in loco para que todos tivessem acesso a história 
contada com todos os elementos que ali estariam.

A Convenção da UNESCO para a proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natu-
ral de 16 de novembro de 1972, vem nesse sentido, tentando proteger esse Todo, 
de interesse da comunidade mundial. A Convenção busca proteger a história e 
deixa esta ser contada, para que todos saibam de onde vieram e compreendam o 
presente como parte de um todo e não um momento isolado e apartado, seja da 
sociedade mundial como um todo, seja na história das relações culturais constituí-
das. Além disso, traz uma novidade que é compreender que esta história foi feita 
se relacionando com a natureza formando um real meio ambiente.
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A Convenção de 1972 assim apresenta como motivos para sua existência entre 
outros

Constatando que o património cultural e o património natural estão 
cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas causas 
tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social 
e económica que as agrava através e fenómenos de alteração ou de 
destruição ainda mais importantes; Considerando que a degradação 
ou o desaparecimento de um bem do património cultural e natural 
constitui um empobrecimento efectivo do património de todos os povos 
do mundo. (UNESCO,1972)

Demonstrando, assim, o avanço em compreender que é a interação do ser hu-
mano com a natureza que forma esse patrimônio a ser protegido e, por isso am-
bos devem ser protegidos em conjunto. Trazendo também em seu contexto a 
proteção da paisagem ainda em seu conceito primário de busca de garantia de 
espaços belos. Como apresenta 

Para fins da presente Convenção serão considerados como património 
cultural: Os monumentos. – Obras arquitectónicas, de escultura 
ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de carácter 
arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor 
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da 
ciência; os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, 
em virtude da sua arquitectura, unidade ou integração na paisagem têm 
valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da 
ciência; Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas 
do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse 
arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista 
histórico, estético, etnológico ou antropológico.(UNESCO,1972)

Com a inserção do Estado Democrático de Direito, em âmbito mundial e a com-
preensão da importância dessa relação, bem como a compreensão do conceito 
e importância de meio ambiente, a análise e evolução protetiva desse tratado se 
amplia, seja por extensão interpretativa seja pelos tratados que o complementam 

como por exemplo o de patrimônio imaterial, de proteção contra furto de elemen-
tos por aventureiros e outros. E a compreensão cada vez maior que a natureza é 
parte essencial nessa construção, conduzindo a conjunção e ambos em um con-
texto único e indivisível. Segundo Kalil e Ferreira (2017, p. 341) 

Identifica-se, na história, um amadurecimento da sociedade quanto 
à relevância não só da proteção ambiental como bem jurídico e da 
importância da preservação para a sua própria sobrevivência, mas, 
principalmente, da inserção e do reconhecimento da pessoa como parte 
indissociável do meio ambiente que deve ser protegido.

Este contexto se amplia a medida que a sociedade mundial começa a perceber 
elementos que compõe este patrimônio, bem como a enxergar sua importância. 

Em 2001, surge a Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural 
Subaquático (CPPCS/2001). Vê-se que com o patrimônio cultural subaquático a 
história se repete, surgem inicialmente os aventureiros tentando ganhar fama e 
fortuna ao encontrar estes “tesouros “de valor inestimável até que eles são recon-
hecidos como parte da história da humanidade. E, por isso de valor como patrimô-
nio de todos, e logo deve ser resguardado. Da mesma forma que o patrimônio 
histórico cultural em terra, começam a ser investigados por grupos, inicialmente 
pouco técnicos, até que se percebe a necessidade do técnico para sua apresen-
tação e reconstrução histórica sem deteriorar. Demonstrada toda sua importân-
cia, beleza e fundamentalidade para entender o presente, passa também a ser 
caracterizado como direito vinculado ao meio ambiente e sua proteção e como 
direito de todos ou direito difuso, já que se estende as futuras gerações.

O direito à proteção ambiental se insere entre os direitos ou interesses 
difusos e dá nova leitura ao direito a vida. Os direitos difusos se inserem 
no que BOBBIO (1992) chama de terceira geração de direitos.

Apesar de neste trabalho acreditar-se que os direitos humanos não são passiveis 
de fragmentação, formando um todo onde os novos se acrescentam, adaptan-
do-os às novas situações geradas na sociedade, como acredita Antônio Augusto 
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Cançado Trindade (1993). A teoria da geração de direitos ainda é a forma mais 
didática de apresentar os direitos, por expô-los à época histórica de seu surgimen-
to. Assim, os apresenta como sendo: primeira geração a que engloba os individu-
ais, a segunda, os coletivos e a de terceira, os difusos (BOBBIO, 1992).

Os direitos individuais surgem juntamente com o Estado Liberal entre os Séculos 
XVII e XVIII com as revoluções burguesas, e tem por essência a liberdade em senti-
do amplo, especialmente face ao Estado. Espera-se um não fazer dos indivíduos e 
deste. Sendo estes caracterizados pela inalienabilidade, imprescindibilidade, natu-
rais e anteriores ao Estado. (MAGALHÃES,2000)

A segunda geração, dos direitos coletivos, surge no início do Século 
XX, juntamente com o Estado social e vem acrescentar-se aos direitos 
individuais e interpretá-los para a nova realidade onde se exigia a 
atuação estatal que busca o bem-estar social, passando a proteger o 
direito de todos - como saúde, educação e trabalho digno - e não só de 
alguns.

A terceira geração, dos direitos difusos, provoca uma verdadeira revolução na for-
ma de ver os direitos consolidados antes. Nos direitos difusos então é que não há 
como prevalecer ou mesmo se manter, especialmente nas questões ambientais, 
pois cuida do que pertence a cada um e a todos ao mesmo tempo. Tendo por fun-
damento a solidariedade, não mais a liberdade e a igualdade como nas gerações 
de direitos anteriores. O elo entre os sujeitos é uma situação de fato e não se pren-
de apenas à geração presente, já que os membros da geração futura também têm 
direito a usufruir o meio ambiente. Eles também são sujeitos de direitos, criando, 
assim, um direito intergeracional.

Além de não se restringir no tempo, os sujeitos também não se restringem no 
espaço, pois a questão ambiental não tem fronteiras, nem está ligada a uma raça, 
ou aos indivíduos de hoje, fazendo assim a proteção integral da vida, tendo por 
sujeito todos os seres vivos.

O direito ambiental está acima dos interesses individualistas, pois se funda na soli-
dariedade, já que somente com a colaboração de todo ele será efetivado. Segundo 
BORGES (1998, p.20) 

Nasce da valorização da pessoa humana neste final de Século XX, 
através da evolução dos direitos diante da ampliação da proteção de 
âmbitos de vivencia da pessoa humana, anteriormente não protegidos 
ou não privilegiados pelo direito. Não existe relação contratual previa 
que estabeleça tais direitos-deveres. São agora tidos como universais, 
fundamentais.

Eles surgem praticamente junto com o Estado Democrático de Direito na segunda 
metade do Século XX. Nele, a participação democrática é essencial, o titular do di-
reito não é identificável, pois a satisfação do direito só se realiza numa perspectiva 
comunitária.

A Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático 
(CPPCS/2001) assim define o objeto a ser protegido 

Artigo 2.º Objectivos e princípios gerais 1—A presente Convenção visa 
garantir e reforçar a protecção do património cultural subaquático. 
2—Os Estados Partes cooperarão entre si no tocante à protecção do 
património cultural subaquático. 3—Os Estados Partes preservarão 
o património cultural subaquático em benefício da humanidade, em 
conformidade com as disposições da presente Convenção. (UNESCO, 
2001).

percebendo sua interligação com a Convenção da UNESCO para a proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, pode se perceber que busca  ga-
rantir

ARTIGO 4.º Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá 
reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, protecção, 
conservação, valorização e transmissão às gerações futuras do 
património cultural e natural referido nos artigos 1.º e 2.º e situado no 
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seu território constitui obrigação primordial. Para tal, deverá esforçar-
se, quer por esforço próprio, utilizando no máximo os seus recursos 
disponíveis, quer, se necessário, mediante a assistência e a cooperação 
internacionais de que possa beneficiar, nomeadamente no plano 
financeiro, artístico, científico e técnico. (UNESCO,1972)

E tem por motivação basicamente os mesmos tópicos com pode se perceber.

Logo a CPPCS/2001 complementa a proteção do patrimônio cultural, protegendo 
uma parte até então não percebida ou vista. Tornando-a percebida e de interesse 
social. 

Ela foi criada com base na Carta sobre a Proteção e Gestão do Patrimônio Cultural 
Subaquático, ratificada pelo ICOMOS na Bulgária em 1996 e é vista como forma de 
complementação ás Convenções de proteção da propriedade cultural em caso de 
conflito armado de 1954 e contra o tráfico ilícito de bens culturais de 1970 (COR-
REA, 2014) que incialmente traziam uma proteção a este patrimônio de forma iso-
lada, como aconteceu com a Convenção de 1972, que tem como raiz 

As primeiras iniciativas internacionais para a preservação de bens 
culturais datam do final do século XIX, e estão relacionadas a ações que 
buscavam a proteção e defesa de determinados locais e construções 
significativos em tempos de guerra. As Declarações de Bruxelas, de 1874, 
e as Convenções de Haia, de 1889 e 1907, traziam a orientação formal 
quanto à necessidade de preservação das “artes e das ciências” durante 
combates. (PUC-RIO, S/D, p.94)

A Convenção de 1972, como dito foi um ponta pé inicial para a proteção do pat-
rimônio cultural mundial de forma mais holística, que deu origem a várias dis-
cussões e proteções dos patrimônios como um todo, e foram evoluindo esta 
proteção conjugando meio ambiente e o patrimônio imaterial em novas normas 
protetivas.

E espera-se o mesmo para a CPPCS/2001, que inicialmente tem um objeto mais re-
strito. Mas espera-se que, após 17 anos tenha uma maior abertura interpretativa 
ou outros documentos que ampliem sua atuação. Para compreender tal perspec-
tiva inicialmente é necessário compreender os conceitos trazidos de patrimônio 
cultural na A Convenção da UNESCO para a proteção do Patrimônio Mundial, Cul-
tural e Natural de 1972 e sua evolução e como este mesmo termo foi definido na 
Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático de 
2001.

3 Conceito de Patrimônio Cultural: Um conceito em 
Evolução
O conceito de patrimônio cultural inicialmente era tratado como patrimônio 
histórico, pois 

A inclusão dos monumentos históricos, entre as Convenções de 1889 e 
1907, pode ser compreendida à luz do processo de patrimonialização 
da experiência histórica que tem lugar nos séculos XIX e XX. Tal 
experiência encontra-se vinculada à percepção crescente de aceleração 
do tempo histórico, transitoriedade e perda. Nesse contexto, o passado 
é transformado em patrimônio coletivo, objetificado em monumentos e 
lugares de memória, bem como nos museus. (PUC-RIO, S/D, p.97)

Na Convenção de 1972 ele apresenta uma ampliação de forma a proteger melhor 
a lógica do patrimônio, pois o Artigo 1o da Convenção define 

Para fins da presente Convenção serão considerados como patrimônio 
cultural: Os monumentos. – Obras arquitectónicas, de escultura 
ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de carácter 
arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor 
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da 
ciência; Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos 
que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem 
têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte 
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ou da ciência; Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras 
conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de 
interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de 
vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. (UNESCO, 1972) 

Como se percebe, ela ainda inclui no conceito, a necessidade de proteção da pais-
agem, como elemento ainda conceituado através de sua beleza, vinculado ao pat-
rimônio cultural, sem lógica própria. Mas, que, posteriormente, teve seu conceito 
transformado, reconhecendo como um elemento maior e mais representativo 
como trazido pela Convenção Europeia de Paisagem (ora, Convenção Universal, já 
que foi aberta a assinatura desde dezembro de 2017 para a assinatura de países 
externos à Europa). Que assim define “Para os efeitos da presente Convenção: a) 
“Paisagem” designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas popu-
lações, cujo carácter resulta da acção e da inter-acção de factores naturais e/ou 
humanos”. (CONSELHO DA EUROPA, 2000)

O grande problema apresentado neste artigo aparece no conceito de patrimônio 
cultural apresentado na CPPCS/2001, 

1—a) «Património cultural subaquático» significa todos os vestígios da 
existência do homem de carácter cultural, histórico ou arqueológico 
que se encontrem parcial ou totalmente, periódica ou continuamente, 
submersos há, pelo menos, 100 anos, nomeadamente: i) Sítios, 
estruturas, edifícios, artefactos e restos humanos, bem como o 
respectivo contexto arqueológico natural; ii) Navios, aeronaves e outros 
veículos, ou parte deles, a respectiva carga ou outro conteúdo, bem 
como o respectivo contexto arqueológico e natural; e iii) Artefactos de 
carácter pré-histórico. (UNESCO,2001)

Pois, ele é mais restritivo que o conceito trazido na Convenção de 1972, não con-
templa a paisagem subaquática e nem a representatividade do patrimônio cultural 
em sua totalidade, pois restringe a proteção aos objetos e com mais de 100 anos.

Tal perspectiva é compreensível inicialmente, já que a Convenção é de 2001, e 
busca proteger o mediamente ameaçado, que são os elementos históricos que 
estavam sendo destruídos por aventureiros e iniciantes sem técnica arqueológica. 
Mas tal perspectiva não deve prevalecer 17 anos depois (ou mais já que o texto foi 
copiado de texto do ICOMOS de 1996). A percepção da humanidade sobre o tema 
da proteção do patrimônio cultural se ampliou como comprova a convenção de 
patrimônio imaterial que insere como patrimônio cultural 

1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração 
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos 
em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de 
sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado 
em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes 
e com os imperativos de respeito mútuo entre unidades, grupos e 
indivíduos, e do desenvolvimento sustentável. 2. O “patrimônio cultural 
imaterial”, conforme definido no parágrafo 1 acima, se manifesta 
em particular nos seguintes campos: a) tradições e expressões orais, 
incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial; 
b) expressões artísticas; c) práticas sociais, rituais e atos festivos; d) 
conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; e) 
técnicas artesanais tradicionais. (UNESCO, 2003)

Estas perspectivas devem incluir o patrimônio subaquático, pois este faz parte 
deste contexto, já que apresenta a interação dos seres humanos com a nature-
za subaquática, criando novos elementos de representatividade. E fatos mais re-
centes que 100 anos têm importância para contar a história, têm representativi-
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dade antropológica, podem ser uma forma de expressão artística, dentre outros 
como definem todos estes documentos.

Como defendido no artigo, o documento é novo, mas não deveria restringir a 
proteção, deve haver uma ampliação interpretativa a bem da sociedade mundial 
atual e futura, para compreender a história, os erros do passado, as culturas e sua 
inserção no mundo atual.

Logo, há uma defesa de sua inserção num contexto mais amplo do que apenas a 
proteção de patrimônio histórico-arqueológico como foi apresentado no conceito 
trazido na Convenção de 2001, para a real proteção de patrimônio cultural sub-
aquático. Em um conceito aberto com a inserção tanto do patrimônio imaterial 
como da paisagem, em suas perspectivas atuais de forma a cumprir a busca de 
proteção das raízes que construíram a sociedade atual, bem como a sua represen-
tatividade para a geração presente e sua cultura.

A relação dos seres humanos com a água e com a vida subaquática em áreas con-
templadas com tal elemento deve ser respeitada e compreendida como parte da 
sua cultura, como o é o patrimônio em terra firme.

A diferença entre ambos é o ver, o perceber. O patrimônio subaquático se mos-
tra mais difícil de ser percebido por ser mais difícil de ser visto a olho nu. Para 
isso deve se desenvolver a educação patrimonial, como define CPPCS/2001 e mais 
além, a educação paisagística desses elementos, apesar de ela não falar da pais-
agem, não há como ignorar sua existência e importância.

Pois, paisagem não é patrimônio histórico, nem meio ambiente. Os primeiros a 
diferenciá-los foram Berque (1995) e Alan Roger (1997), este último afirma que 
mesmo um local poluído pode constituir uma bela paisagem.

l’expérience paysagère est avant tout un processus de médiation social 
et culturel. Plus encore, le paysage relèverait, selon eux, de la sensibilité, 
fondamentalement de nature subjective, alors que l’environnement 

serait constitué de faits objectifs.[...] souligne que la dissociation entre 
l’environnement (comme «fait», objet de la géographie physique) et le 
paysage (comme rapport «sensible», objet de la phénoménologie) relève 
davantage d’une position cognitive, inspirée des traditions scientifiques 
basées sur l’ontologie moderne, que d’une réalité vécue. Selon lui, il 
s’agirait d’une phase de transition historique qui mènerait vers une 
nouvelle ontologie, liant environnement et paysage dans un rapport 
dynamique. Il avance en ce sens la théorie de l’écoumène, fondée sur 
la notion de médiance et dont le paysage serait une expression (2000, 
p. 124). Berque ouvre ainsi une voie intéressanteii. Cependant, lorsqu’il 
s’agit de préciser la notion de paysage, son insistance sur une conception 
de l’expérience esthétique fortement appuyée sur l’art réduit, à notre 
avis, la portée de cette ouverture[1]. (FORTIN, 2003, p. 2)

A paisagem se forma de elementos para além do meio circundante como demon-
stra a figura abaixo:

[1]  A experiência paisagística é antes de tudo um processo de mediação social e cultural. Mais ainda, 
a paisagem remete, segundo eles, à sensibilidade, fundamentalmente de natureza subjetiva, enquanto 
o meio ambiente seria constituído de elementos objetivos. […] sublinha que a dissociação entre meio 
ambiente (como ‘fato’, construção da geografia física) e a paisagem ( como fruto da sensibilidade 
da fenomenologia) revela desvantagem de uma posição cognitiva, inspirada em tradições científicas 
baseadas sobre a ontologia moderna, que de uma realidade vivida. Segundo ele, seria uma fase de 
transição histórica que conduz ao caminho de uma nova ontologia, ligando meio ambiente e paisagem 
num relacionamento dinâmico. Ele avança no sentido da teoria do ecumênico, fundado sobre a noção de 
mediância, na qual a paisagem seria uma expressão. Berque (1995) abre assim uma visão interessante. 
Entretanto, como se trata de precisar a noção de paisagem, sua insistência sobre uma concepção 
de experiência estética fortemente apoiada sobre a arte reduz, a nosso ver, a espera desta abertura 
(tradução nossa).
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Figura 1 - Formação da percepção da paisagem DONAUDIEU e PERIGORD (2005, p. 44) Tradução 

do autor.

A paisagem se forma como define Custódio (2014, p. 107) a partir da compreensão 
da figura acima

inicialmente se tem uma mentalidade formada culturalmente no 
observador, o qual, ao olhar o espaço físico, forma com sua percepção 
a imagem que ele tem da paisagem e não o que ela é fisicamente. Isso 
se dá com a visualização das formas físicas somadas ao imaginário, 
já formadas na mente do observador graças à percepção ocorrida no 
momento em que o elemento territorial é visto, formando-se assim não 
a foto da paisagem contemplada, mas sim a imagem que o observador 
pode formar a partir dos elementos físicos filtrados pela percepção e 
pelo imaginário

logo, indo além da beleza, basta a representatividade social e a presença viva no 
contexto social para ser reconhecida como paisagem e por isso deve ser protegida 
– tendo em vista o conceito mais moderno. 

Assim, há uma necessidade de abertura interpretativa da CPPCS/2001, da per-
spectiva de proteção arqueológica para proteção do patrimônio cultural e da 
paisagem, pois mais recente que 100 anos novos elos entre meio ambiente e so-
ciedade formam-se e estes têm tanta importância como teria o patrimônio ar-
queológico ou histórico como erroneamente a Convenção de Proteção patrimô-
nio cultural subaquático restringiu o patrimônio histórico. A Convenção ignora a 
paisagem criada pela sociedade como forma a ser protegida. A paisagem criada 
segundo Custodio (2014 p.119) é 

Paisagem Criadas: são as paisagens criadas para atender às 
necessidades econômicas, industriais e, por que não, às demandas 
também sociais da modernidade. Elas servem para organizar os fluxos 
e circulação de automóveis (que cresce cada vez mais na modernidade), 
de trens rápidos (vias novas). São as vias de acesso rápido, pontes 
de concreto, e outros que se sobrepõem às paisagens existentes e, 
geralmente por falta de espaço, criatividade ou coragem política, essa 
paisagem, na maioria das vezes de concreto, gera uma tripla poluição: 
visual, sonora e atmosférica. Como efeito, produzem redução do valor 
imobiliário das propriedades e, por isso, estão geralmente nas áreas 
de menor poder aquisitivo ou em áreas que se tornaram habitação de 
pessoas de menor poder aquisitivo, restabelecendo a antiga divisão das 
cidades industriais do século XIX, dispostas em “cidade alta” e “cidade 
baixa”.

E sua importância social e econômica pode inclusive ir além da importância do 
patrimônio histórico arqueológico, daí a necessidade até de demonstração de in-
teração e completude de ambos. É essencial compreender que o interesse pela 
paisagem nasce de um projeto social que contemple o meio ambiente e o pat-
rimônio cultural, pois a paisagem apenas adquire valor e sentido para uma cole-
tividade que a veja como elemento representativo.
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Deve -se lembrar aqui das características da paisagem, pois ela deve acompanhar 
a sociedade para garantir sua proteção. Ao contrário do meio ambiente a pais-
agem é mutável, pois

A paisagem é dinâmica, porquanto impossível de ser congelada, 
estagnada. Nisso a paisagem difere, por exemplo, de um bem cultural 
material que, tanto melhor sua conservação nas condições originais, 
melhor sua gestão. A paisagem, mesmo a que se compõe quase que 
exclusivamente de elementos naturais, precisa ser livre para operar suas 
mutações. Quem se dirige ao Parque do Caracol, em Canela, na Serra 
Gaúcha, verá quadros paisagísticos completamente diversos a cada 
estação do ano. A atmosfera do lugar também será profundamente 
alterada conforme o número de visitantes, a iluminação, a meteorologia. 
Tudo interfere na paisagem e na percepção que dela se tem. Assim, 
os meios de tutela desse bem jurídico terão de ser, conforme destaca 
o especialista italiano De Leonardis (22), dinâmicos ou de caráter 
histórico-evolutivo. Dessa regra não se destaca a paisagem urbana, 
provavelmente a mais dinâmica das suas formas de manifestação. 
(MARCHESAN, 2008, p. 25)

Logo para além de proteger o patrimônio histórico, deve se proteger o patrimônio 
cultural em todas as suas facetas, inclusive da paisagem. 

Assim vejamos alguns casos dessa modificação que impactam e tem represen-
tação social. São paisagem criadas e recentes, mas que trazem tanto mais divisas 
para a comunidade como trazem uma representatividade de sua cultura e relação 
com as águas.

4 Patrimônio Cultural Subaquático: A Arte como 
Representação Social do Presente
Vários são os elementos de arte que acabaram por se constituir como patrimônio 
cultural, como paisagens criadas ao longo do mundo, citar-se-á apenas as mais 
conhecidas. Baseada em Morton (2015)

a. Museu submerso em Cancún: O museu, localizado em Cancun, Isla Mujeres e 
Punta Nizuc é uma obra de Jason Decaires em cooperação com a Associação Náu-
tica de Cancún Taylor e tem por finalidade ajudar na recuperação das barreiras de 
corais. Ao todo até então são mais de 400 estátuas de cimento, pesando mais de 
120 toneladas. A composição química e o acabamento em cimento das escultur-
as busca promover uma colonização da vida marinha, que com tempo vai cobrir 
as esculturas em cores diferentes. As primeiras esculturas foram submersas em 
2009 e representam pessoas reais e comuns que serviram de modelo para o artis-
ta, desde freiras a uma jornalista da BBC inglesa.

b. O Cristo do Abismo: O Cristo do Abismo, localizado no mar de San Fruttuoso no 
Mediterrâneo entre Camogli e Portofino na Italia, é uma escultura de Jesus de dois 
metros e meio de altura, feita em bronze por Guido Galleti e que foi submergida 
em 1954 em uma profundidade de 17 metros. e marca o ponto onde o primeiro 
mergulhador italiano Dario Gonzatti morreu em 1947. Ela mostra um Jesus em 
uma expressão de paz e conforto, olhando em direção aos céus.

c. O Recife Memorial de Netuno: Cobrindo 16 acres do fundo do oceano, o Recife 
Memorial Netuno, localizado há cerca de 3 quilômetros de Key Biscane, na Flori-
da, é o maior recife artificial do mundo. Ele foi concebido originalmente por Gary 
Levine e Kim Brandell e seu objetivo era ser um mausoléu para pessoas que optas-
sem por morrer cremadas e tem atualmente capacidade para 120 mil pessoas. A 
necrópole submarina possui algumas estradas que levam até uma câmara central 
com bancos e um incrível estatuário. As cinzas dos falecidos são misturadas a ci-
mento e são o material de construção dos monumentos

d “Ocean Atlas” de Nova Providência (Bahamas):  O Ocen Atlas, se localiza em Nova 
Providencia na Bahamas, é a estátua de uma menina carregando uma bola nos 
ombros de 18 metros de altura e 60 mil quilos, não muito diferente de Atlas, o 
mítico grego Titan que levantou as esferas celestes. feita pelo artista Jason De-
Caires Taylor. Feita de um cimento neutro especial e simboliza a necessidade ime-



7456 7457

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

diata de conservar o oceano, já que está localizada em um lugar onde os recifes de 
coral estavam em estado crítico. 

e. Gruta subaquática, Bohol, Filipinas: Em setembro de 2010, o prefeito da cidade 
de Bien Unido, Nino Rey Boniel construiu uma gruta sob o mar na Província de 
Bohol (Filipinas) para criar um ponto de peregrinação para os católicos mergul-
hadores da cidade. Tudo isso para impedir práticas de pesca ilegais – como o uso 
de dinamite e cianeto – e preservar a vida marinha.

f. Falso Moai, Ilha de Páscoa, Chile: Como os “moai” da Ilha de Páscoa foram cria-
dos ainda é um mistério, mas a única estátua deste estilo que está debaixo d’água 
tem uma origem bem conhecida. Não é nenhuma antiguidade ou coisa parecida. 
O responsável por ela é o filme produzido por Kevin Costner, “Rapa Nui” (1994). At-
ualmente, a estátua está situada sobre os corais, algo que deixa os mergulhadores 
maravilhados.

g Molinere Underwater Sculpture Park:  localizado em Granada, no Caribe. Inau-
gurado em 2006, o parque tem como objetivo levantar atenção para os riscos 
que corremos ao explorar as barreiras de coral, importantes para o ecossistema 
marinho e que servem como proteção para a costa.

Para além dos resquícios arqueológicos, hoje surgem novas formas de arte e for-
mação de paisagem subaquáticas que apesar de novas já se inserem no imag-
inário das comunidades locais e de visitantes de todo mundo. Apesar de ser uma 
paisagem criada, é legítimo pensar se não deveriam estar protegidas também pela 
Convenção de paisagens culturais subaquáticas.

 

5 Conclusão 
A partir da análise realizada no texto é possível perceber que a proteção do pat-
rimônio cultural subaquático é recente e o texto ainda é bem restrito confundin-
do patrimônio cultural com patrimônio histórico arqueológico e pela perspectiva 
atual de proteção do patrimônio cultural trazido do conceito da Convenção da 
UNESCO para a proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, da 
Convenção de Patrimônio Cultural Imaterial de 2003 e a Convenção de Paisagem 
de 2000 há necessidade de abrir a interpretação da CPPCS/2001. Como aconteceu 
com a proteção do patrimônio histórico que foi ampliada pela proteção do pat-
rimônio cultural, posteriormente abrindo para o patrimônio cultural imaterial e 
para a proteção da paisagem com suas novas nuances.

Assim, deve se pensar nessa abertura para proteger elementos para além do pat-
rimônio arqueológico, pensando na representatividade desses novos elementos 
subaquáticos para a sociedade e principalmente como elemento de paisagem 
criada que além de trazer incremento econômico, traz proteção ao meio ambi-
ente natural aquático, o próprio patrimônio arqueológico e conscientização das 
relações dos seres humanos com os elementos aquáticos. Mais que patrimônio 
cultural estrito como trazido na CPPCS/2001 deve se ampliar para a proteção das 
sociedades e de sua paisagem reconhecida.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória do Edifício São Pedro, bem 
tombado de maneira provisória pelo Município de Fortaleza e o impacto do projeto 
proposto para a suposta reabilitação do imóvel. O edifício São Pedro foi um dos 
marcos iniciais do processo de ocupação hoteleira da orla de Fortaleza na década 
de 50, tendo sido o primeiro hotel de praia da cidade. O antigo hotel Iracema 
Plaza, instalado no edifício, dividiu a estrutura do prédio com algumas unidades 
residenciais. Ele foi durante muito tempo uma referencia na cidade pelos hóspedes 
e moradores que abrigou e pelas historias que foram escritas nessa edificação. Com 
o declínio de sua vocação hoteleira o edifício abrigou outros usos como escritórios 
até entrar num ciclo de decadência e ser deixado num estado de quase completo 
abandono. O descaso com a manutenção da estrutura e o seu abandono fez, 
naturalmente, com que o edifício se encontre atualmente numa situação de grande 
precariedade e degradação, embora não ao ponto de condenar a edificação uma 
vez que sua estrutura original foi superdimensionada e, embora fragilizada, ainda é 
bastante sólida. Após anos de descaso e abandono e algumas tentativas frustradas 
de reativa-lo, os proprietários decidiram se lançar numa cartada final, investindo 
forças e argumentos num controverso projeto de retrofit do edifício. A proposta está 
longe de ser consensual do ponto de vista do impacto que apresenta para o bem 
tombado e tem gerado uma acalorada discussão. Trata-se de inserir uma torre de 
103 metros de altura no miolo do edifício preexistente (que tem 8 pavimentos) que 
abrigaria uso hoteleiro e algumas unidades destinadas a residências. Este trabalho 
analisa a proposta da nova torre à luz das discussões realizadas no âmbito do 
processo de tombamento do antigo Edifício São Pedro, da Instrução de Tombamento 
elaborada pela equipe técnica da Secretaria da Cultura de Fortaleza e do Parecer 
Técnico Justificativo apresentado pelos proprietários, consultores e autores do 
projeto. Espera-se que a análise deste caso concreto contribua para ampliar as 
discussões atuais sobre a relação entre o novo e o preexistente no âmbito das cidades 
brasileiras.

Palavras-chave: Patrimonio moderno; Reabilitação; Intervenção arquitetônica. 
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Introdução
Praia de Iracema é o bairro onde, a inicios do século XX, Fortaleza começa a mudar 
sua relação com o mar. Inicialmente conhecida como Praia do Peixe ou Porto das 
Jangadas, o local era um grande areal repleto de coqueiros, reduto de pescadores. 
Com o desenvolvimento econômico e as grandes alterações urbanas experimen-
tadas pela cidade na transição do século XIX para o século XX, o local passa a 
por um intenso processo de transformação. Por um lado, o porto implantado no 
local escoa o algodão produzido no Ceará e ali é instalada a Alfandega, gerando 
um intenso movimento de homens de negócios. Por outro lado, em decorrência 
do grande crescimento populacional verificado no inicio do século XX, Fortaleza 
experimenta uma nova dinâmica urbana marcada pelo deslocamento da elite dos 
bairros tradicionais para novas áreas. Neste momento, o bairro, até então afasta-
do do centro da cidade, é adotado pelas famílias abastadas como local de veraneio 
e se instala a pratica do banho de mar. Surgem vários bangalôs alpendrados, uma 
linha de bonde passa chegar até o local e, em 1925, o bairro passa a adotar o 
nome de Praia de Iracema, numa alusão ao romance do escritor cearense José de 
Alencar. (SECULTFOR, 2015, p. 17).

Destaca-se neste período no cenário da cidade a atividade comercial do em-
presário Pedro Philomeno Gomes. Em 1928, ele implanta no bairro Jacarecanga 
a Fábrica de Tecidos São José. Dotada de moderno maquinário de origem inglês, 
alemão e norte-americano, o complexo industrial chegou a se tornar o maior do 
Ceará no ramo têxtil. Para atender a demanda da fábrica, em 1940 instala a primei-
ra usina termoelétrica privada do Ceará. (VIANA, 2008). Impulsionado pelo suces-
so econômico de sua indústria, o empresário começa a empreender também no 
âmbito do mercado imobiliário construindo casas, vilas, edifícios residenciais e 
hotéis. Nos anos 40 destacam as Vilas Francisco Sá 1 e 2 no bairro Jacarecanga e o 
Edifício Dona Bela. Já nos anos 50 surgem o emblemático Lord Hotel, localizado no 
centro de Fortaleza e o Edifício São Pedro, objeto deste estudo. 

O “Copacabana Palace” de Fortaleza
A crescente transformação urbana de Fortaleza no inicio do século e a apro-
priação crescente pelas famílias abastadas da zona da Praia de Iracema desper-
tou o interesse empreendedor de Pedro Philomeno Gomes que viu naquele lugar 
um potencial eixo de expansão da cidade. É neste contexto que decide construir 
ali um grande edifício para uso residencial explorando a novidade do morar junto 
ao mar. O edifício batizado de “São Pedro” é então inaugurado em 1951 e rap-
idamente se converte – pela escala e volumetria robusta num entorno de con-
figuração predominantemente horizontal – num marco para a cidade.  Ao longo 
de sua implantação foi surgindo a demanda por habitações de uso hoteleiro na 
cidade. A disponibilidade de hotéis era, então, limitada e se intensificou com o 
fechamento do imponente Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, centro da cidade. 
(SECULTFOR, 2015, p.19)

A demanda por leitos de hotel fez com que Philomeno Gomes decidisse incorporar 
ao programa residencial do Edifício este novo uso, introduzindo paulatinamente 
unidades hoteleiras que foram ocupando setores da imensa massa construída do 
edifício. Surgia assim o Iracema Praia Hotel, primeira edificação de uso hoteleiro 
da orla de Fortaleza e durante algum tempo a principal referencia em hotelaria na 
cidade tendo abrigado hóspedes ilustres e acolhido reuniões, saraus e encontros 
de parte da sociedade fortalezense. Mal comparando, seria, para Fortaleza, o seu 
“Copacabana Palace”. 

O edifício
O edifício tem um caráter protomoderno com linhas de inspiração Art Déco. Tra-
ta-se de uma imensa massa construída que ocupa a quase totalidade do lote, sem 
recuos, e com as quatro fachadas bem definidas. A fachada norte, voltada para a 
praia, é a mais elaborada, e marca o acesso ao hotel. Nas fachadas leste e oeste 
encontram-se os acessos às unidades habitacionais. O edifício possui oito pavi-
mentos com fachadas construídas a partir de volumes que formam uma com-
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posição marcada por sacadas, reentrâncias e marcações horizontais destacadas 
com marquises. A partir do quinto pavimento o edifício inicia um escalonamento 
e a massa construída vai se tornando cada vez mais reduzida gerando um com-
plexo e dinâmico jogo de volumes em seu coroamento. Internamente a edificação 
possui uma estrutura labiríntica, marcada por corredores, inúmeros fossos de ilu-
minação e ventilação, desníveis, gerando uma massa construída muito densa em 
claro contraste com o caráter leve e airado dos escalonamentos que marcam seu 
aspecto exterior. Todos esses elementos compositivos fazem do São Pedro um 
edifício bastante singular e conferem a ele uma presença marcante na paisagem 
urbana do bairro. 

A partir de meados da década de 70 e ao longo dos anos 80 o edifício entra num 
processo de decadência e progressivo abandono. As atividades do hotel são en-
cerradas e o edifício passa a abrigar salas comerciais. Pouco a pouco as unidades 
habitacionais também vão sendo abandonadas. Segundo matéria da radio Verdes 
Mares de 16 julho de 2015 havia, na data da reportagem, somente seis famílias 
morando no edifício.

O completo abandono por parte dos proprietários e a falta da necessária ma-
nutenção preventiva levou a edificação a um estado de conservação bastante pre-

cário. Sua estrutura apresenta muitas patologias, colocando em risco inclusive os 
pedestres com o perigo de desprendimento de elementos de concreto como as 
marquises. 

Atualmente o edifício se encontra cercado por torres residenciais anódinas, sem 
maior interesse. Porem continua resistindo como marco na paisagem, agora já 
não como elemento vertical no bairro caracterizado por pequenos bangalôs, mas 
sim pelo contraste entre sua imponente massa edificada, escalonada e singular, e 
as torres que o envolvem.   

O Edifício São Pedro não deixa a ninguém indiferente. Embora arruinado, aquela 
instigante massa edificada continua atraindo a atenção de fortalezenses e visi-
tantes. Em 2016, o edifício foi objeto de um trabalho desenvolvido pelo Grupo 
Comedores de Abacaxi S/A no laboratório de Pesquisa Teatral do Porto Iracema 
das Artes resultando no espetáculo Restos cavam janelas. Em matéria do Jornal 
O Povo de 08/09/2017 a diretora do espetáculo Jéssica Teixeira afirma: “Quando 
entrei no Edifício São Pedro era como se eu estivesse entrando num museu de 
história natural, num museu da cidade, num museu íntimo. Aquilo abriu muito 
minha cabeça”. Pessoas com uma maior sensibilidade conseguem ver além da 
aparência deteriorada do edifício. O edifício também foi objeto de um docu-
mentário intitulado “Lastro – Memórias do Edifício São Pedro”, que recolhe de-
poimentos de moradores e frequentadores do espaço. Em matéria na Tribuna 
Bandnews FM, do dia 7 de fevereiro de 2017, a produtora do filme, Rebeca Prado, 
afirma a relevância do São Pedro como um marco da cidade de Fortaleza: “É um 
marco, né? O documentário mesmo fala isso, continua sendo elemento de bas-
tante curiosidade das pessoas. Ele é muito rico como elemento chave da cidade”. 
E sobre a proposta de uma torre a ser construída sobre o edifício é categórica: “O 
que espero que aconteça é que não inventem de fazer um prédio de 20 e tantos 
andares e preservem a fachada. Isso não seria restauração. O que tem que ser 
feito é manter a estrutura do prédio como ela está, melhorando internamente, a 
alma do prédio está toda nessa estrutura”.
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O processo de tombamento
A preservação do Ed. São Pedro tem trilhado um caminho bastante tumultuado. 
O imóvel foi objeto de um primeiro pedido de tombamento, contudo algumas 
falhas processuais tornaram o pedido frágil colocando em risco a efetiva proteção 
do bem. Depois de vários anos parado, em 2015 os próprios proprietários enten-
deram que seria conveniente solicitar eles mesmos o tombamento do imóvel. O 
processo antigo foi então encerrado e aberto um novo processo que desta vez 
seguiu os trâmites corretos e finalizou com a apreciação da Instrução de Tomba-
mento pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC) de Fortaleza 
que decidiu, no dia 10 de setembro de 2015, pelo seu tombamento, no entanto a 
saga ainda não estava concluída.

Pela Lei de Patrimônio Municipal, após a aprovação pelo COMPHIC, o decreto de 
tombamento deve ser encaminhado ao Prefeito que tem 120 dias para assina-lo, 
sendo este o ato que efetivamente conclui o processo de forma definitiva. Con-
tudo, passados mais de dois anos, o decreto, por alguma razão desconhecida e 
injustificada, ainda não foi assinado deixando o imóvel numa condição de fragili-
dade jurídica delicada. 

Ocorre que as diretrizes da Instrução de Tombamento parecem não ter agrada-
do aos proprietários que propuseram a construção de uma torre de 103 metros 
de altura no miolo do edifício. Segundo Philomeno Gomes Junior, proprietário do 
prédio, “Alguns critérios propostos ao tombamento são inviáveis à execução de 
qualquer projeto de revitalização” (O Povo, 2018). O projeto da torre foi apresen-
tado e discutido em diversas ocasiões no COMPHIC sem que este tenha chegado 
até o momento a um consenso em relação a ele. 

Como forma de buscar viabilizar a proposta, foi solicitada pelo proprietário ao 
Conselho de Patrimônio no primeiro semestre de 2018 a revisão da Instrução de 
Tombamento sob a alegação de que a mesma inviabilizaria qualquer tipo de inter-
venção na edificação. Numa decisão atrapalhada e incompreensível, o Conselho 

decidiu – numa surpreendente reunião extraordinária realizada às vésperas do 
Carnaval – rever e deliberar apenas sobre o ponto da Instrução relativo ao gab-
arito, contradizendo o espirito do documento técnico aprovado por este mesmo 
Conselho apenas dois anos antes. A altura de 9 metros definida pela Instrução de 
Tombamento para novas construções no entorno do edifício foi ignorada. Con-
trariando a Lei de Uso e Ocupação do Solo para a Área que prevê 72 metros de 
altura para as edificações na zona e extrapolando inclusive sua competência, o 
COMPHIC decidiu permitir para o Ed. São Pedro um inusitado acréscimo de altura 
de até 97 metros. Somente após aprovado o novo e questionável gabarito foi con-
stituída uma comissão para revisar a Instrução de Tombamento. 

Projeto de intervenção 
A proposta apresentada pelos proprietários para a “reabilitação” do Ed. São Pedro 
é a construção de uma torre no miolo do edifício que alcançaria os 103 metros 
de altura. De acordo com o projeto, o perímetro da edificação existente recebe-
ria 59 apartamentos residenciais, mantendo o uso original. No centro se ergue-
ria uma torre de 23 pavimentos destinados à unidade hoteleira com 276 aparta-
mentos. Além disso, seriam construídos três subsolos de estacionamento, tudo 
isso supostamente preservando a volumetria e a fachada da edificação existente. 
(PAULINO e NETO, 2018). 

O programa de necessidades prevê a construção de três subsolos, 
com 121 vagas para veículos, 42 vagas para motocicletas e 36 vagas 
para bicicletas e áreas para administração; oito pavimentos (o próprio 
Edifício São Pedro) com 59 apartamentos residenciais com áreas 
variadas, dois restaurantes, um pianobar, um Business-Room, uma 
piscina, um Fitness-Room, uma sala de jogos e salões para a realização 
de eventos e reuniões; um hotel quatro-estrelas (o fuste envidraçado) 
com 23 pisos e 276 apartamentos, sendo 12 unidades-tipo por 
andar (Imagens 58 a 64). A área construída atual é de 10.858,69 m², 
a nova área construída total é de 20.024,49 m² e a área construída 
coberta total importa em 27.863,70 m², o que perfaz um índice de 
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aproveitamento de 6,29, alcançado mediante pagamento de outorga 
onerosa junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza. (DUARTE, 2017)

Proprietários, arquitetos autores da proposta e o consultor contratado para anal-
isar o impacto do mesmo sobre o patrimônio defendem a solução da torre como 
a única possível para viabilizar a revitalização da edificação, caso contrario, o ed-
ifício estaria condenado a ruir, responsabilidade que seria atribuída à omissão 
e inabilidade do Poder Público. Defende-se que o valor do imóvel tal como se 
encontra não residiria em sua arquitetura, mas sim no valor “simbólico” que seria 
mantido e inclusive reforçado com a nova torre, voltando a coloca-lo como ele-

mento marcante na paisagem. A proposta da torre é apresentada e justificada 
tomando como referencias exemplos internacionais que supostamente validari-
am esta solução, notadamente a Hearst Tower, em Nova York, obra do arquiteto 
Norman Foster. O alto gabarito é justificado pela necessidade de implantação dos 
mais de 240 apartamentos do hotel, que seria o mínimo necessário para garan-
tir a viabilidade financeira do empreendimento. A viabilidade das obras de en-
genharia estaria garantida pela expertise adquirida pelos envolvidos no projeto 
a partir da visita a casos similares realizados na Europa e o gabarito acima dos 
índices permitidos pela legislação urbana do município para a zona foi aprovada 
pela Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor de Fortaleza – CPPD, 
mediante o instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir, previsto na 
legislação municipal. 

Discussão
A implantação de elementos arquitetônicos contemporâneos sobre edificações de 
valor patrimonial não é novidade. Trata-se de uma das varias estratégias possíveis 
para atualização funcional e simbólica deste tipo de edificações possibilitando o 
prolongamento de sua vida útil e a preservação de suas características essenciais. 
Contudo, dentro desta estratégia, não são muitos os casos de torres que efeti-
vamente se construíram. Um caso emblemático é o projeto do arquiteto Marcel 
Breuer para uma grande torre comercial que seria construída sobre a Grand Cen-
tral Station, em Nova York. 

Paul Byard (2005) afirma que foi a observação deste projeto que o motivou a es-
crever o livro The Architecture of Additions no qual analisa o impacto da arquitetura 
sobre arquitetura no que chama de combined works, onde uma nova arquitetura 
é acrescentada a uma arquitetura antiga criando uma nova identidade que não 
é mais somente aquela existente, nem apenas a recém-acrescentada, mas uma 
síntese das duas, expressando um novo significado. Analisando a proposta de 
Breuer, Byard afirma que alguma coisa estava claramente equivocada com o blo-
co que foi proposto para se colocar sobre o antigo Terminal, e acrescenta que a 
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questão não era de ordem prática, mas estética, formal, simbólica. O foco de suas 
reflexões se dirige então à expressão da arquitetura como obra de arte e refere-se, 
mais especificamente, ao significado de uma nova obra de arquitetura, quando 
considerada em conjunto com o significado da obra antiga pré-existente com a 
qual se relaciona. A questão central que o ocupa é, então, como um edifício afeta 
o significado de outro quando suas expressões são combinadas e interagem mu-
tuamente. Para ele, do ponto de vista técnico e funcional, o projeto de Breuer era 
impecável. Contudo, quando combinado com o Grand Central Terminal o resultado 
não convencia. A mesma impressão teve Jacqueline Kennedy, quem saiu em def-
esa do Grand Central Terminal e conseguiu evitar a implantação da torre (CASSIDY, 
2013). 

Algo similar ocorre no caso do edifício São Pedro. A opção ou imposição apriorísti-
ca da torre como única opção possível para a manutenção do imóvel parece não 
se sustentar. Um estudo de viabilidade financeira não foi apresentado de forma 
convincente. O São Pedro é reconhecidamente um imóvel de valor patrimonial, 
portanto os critérios para ele devem ser específicos, diferentes de uma construção 
comum. Qualquer definição sobre o uso adequado deve partir dele e não ser im-
posta a ele. Se a torre pode, como é de se esperar, alterar de forma irreversível 
a configuração do bem, implicando muito provavelmente inclusive na demolição 
e consequente reconstrução de sua fachada durante as obras (DUARTE, 2017, p. 
63), provavelmente é porque o uso escolhido é inadequado. E não significa que 
o São Pedro não possa vir a ser um hotel, mas talvez um hotel com característi-
cas diferenciadas. São conhecidas no mundo inteiro experiências de reabilitação 
de antigas estruturas para uso hoteleiro como, por exemplo, o grupo Pousadas, 
em Portugal e os Paradores, na Espanha. Nestes casos, não se oferece um hotel 
qualquer e sim hotéis de charme, hotéis que oferecem uma experiência diferente 
ao hóspede. Isso justifica o numero menor de habitações e inclusive a falta de um 
padrão para elas. No Ceará existem alguns exemplos de hotéis de charme como 
o Zorah Beach, que conta com 22 apartamentos e o Carmel Charme Resort, que 
possui 30 apartamentos. Números bem distantes dos 240 “sem os quais a oper-
ação do São Pedro não se viabilizaria”. Torres padrão hoteleiro existem inúmeras 
em todas as cidades brasileiras, mas o São Pedro seria um edifício singular que 
só em Fortaleza os visitantes poderiam experimentar. Tudo seria uma questão de 
como tratar e apresentar esse produto. 

Quanto à estrutura, cabem serias dúvidas sobre a capacidade e real interesse do 
grupo que esta capitaneando o projeto de efetivamente realizar a preservação de 
toda a parte periférica do imóvel, simplesmente pelo seu valor histórico, durante 
a complexa e custosa operação (que seria inédita em Fortaleza) que implicaria na 
demolição do miolo do edifício e construção de três subsolos e uma torre. O grupo 
que esta a frente do projeto para o São Pedro foi responsável em Fortaleza pela 
construção de outro projeto sobre bem patrimonial. Sobre as ruinas da antiga 
Fabrica São José (cuja importância já foi citada no início deste artigo), foi edificado 
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um grande Complexo de Moda Popular (Centro Fashion). Na ocasião havia a clara 
e explicita determinação da Coordenação de Patrimônio Histórico do Município 
para a que a única fachada ainda de pé do antigo complexo fabril fosse mantida, 
conforme projeto aprovado. Contudo, uma vez construído o novo Centro Comer-
cial, a fachada foi intencionalmente demolida, de tal forma que já não resta nen-
hum vestígio daquele importante exemplar do Patrimônio Industrial Cearense. Se 
não foi possível preservar um único muro da antiga fábrica, realmente se manterá 
todo o perímetro do São Pedro e suas quatro fachadas numa operação onerosa e 
com demandas técnicas muito específicas pouco exploradas em Fortaleza? Como 
afirma Castro (2008, p.144):

É importante ter em conta que a principal causa da deterioração do 
patrimônio não é, como geralmente se pensa, a ação do tempo nas suas 
diversas formas, mas antes a atividade humana, sintetizada por Max 
Dvorak, em 1918, em diversas categorias: 

- negligência devida à ignorância ou ausência de interesse cultural; 

- intenção deliberada de destruição;

- destruição provocada por interesses econômicos; 

- intervenções incorretas, motivadas por confusão de valores [...].

Junto à proposta e justificativas técnicas e conceituais para a nova torre, são dis-
cretamente apresentadas ameaças veladas ao Poder Público. Trata-se de uma 
estratégia bastante recorrente entre os proprietários de imóveis tombados que 
implica em afirmar que caso não seja autorizado o que esta sendo proposto, o 
imóvel acabará “tombando” literalmente, ruindo e desaparecendo inexoravel-
mente. Essa afirmação/ameaça que até pouco tempo era bastante real e de difícil 
contra argumentação, perdeu todo o sentido com a aprovação da Legislação de 
Inspeção Predial (Lei No. 9.913 de 16 de julho de 2012). A nova legislação obriga e 
responsabiliza os proprietários pela manutenção dos imóveis exigindo inspeções 
periódicas que são cada vez mais frequentes quanto mais antiga for a edificação. 

É, portanto, do proprietário a responsabilidade de manter em bom estado de con-
servação e segurança o imóvel de sua propriedade seja ele tombado ou não. Nat-
uralmente num caso difícil como o do Edifício São Pedro, a solução deve partir de 
uma união de forças que envolva o poder publico e o privado, contudo, nenhuma 
das partes deveria ser pressionada de forma desleal na busca de uma solução 
rápida e de eficácia duvidosa para o problema. 

Outro ponto bastante questionável diz respeito ao emprego da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir para permitir a superação dos índices previstos na legis-
lação urbana municipal e alcançar os 103 metros propostos no projeto. Trata-se 
de um importante instrumento urbanístico e que de um caso (considerado de 
forma genérica como intervenção no patrimônio) no qual poderia se aplicar. A 
legislação prevê em seu artigo 9º, paragrafo único, que os recursos auferidos com 
a alteração de uso serão aplicados para – entre outras finalidades – “VIII. Proteção 
de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico”. Contudo não foi apresen-
tado até o momento, de forma clara e transparente, quanto será a compensação 
da Outorga Onerosa nem onde serão empregados os recursos oriundos da mes-
ma. Seria de se esperar que numa negociação de outorga realizada sobre uma 
intervenção em bem patrimonial, os recursos oriundos fossem revertidos em prol 
da preservação do patrimônio, área fortemente carente de recursos inclusive para 
que o próprio município realize as ações de manutenção dos bens tombados de 
sua propriedade.

Outro aspecto a ser levado em conta é que, do ponto de vista morfológico, numa 
paisagem profundamente marcada pela verticalização como a do entorno do Ed. 
São Pedro, ele ganha monumentalidade e relevância precisamente por contraste 
em relação a essa tipologia. Não é inserindo sobre ele uma torre ainda mais alta 
e brilhante que as do entorno que o recolocará numa condição de ícone da pais-
agem, ao contrario, isso se daria de forma muito mais efetiva reforçando sua es-
cala original, sua tipologia maciça, escalonada, e sua singular imagem. 
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Por fim é preciso entender que a inadequação da construção de uma torre, não 
implica no esgotamento das soluções possíveis. Em Fortaleza há um exemplo mui-
to eloquente disso: o caso da Praça Portugal. Em 2013, a Prefeitura apresentou 
um controverso projeto que transformava uma simbólica praça circular da cidade 
num cruzamento, criando com isso quatro pequenas novas praças de formato 
quadrangular. A proposta foi apresentada profusamente embasada em estudos 
técnicos, em cálculos de Engenharia de Tráfego que teriam concluído ser essa a 
única e mais viável saída para o problema do transito na região. No entanto, após 
um acalorado debate que considerou inclusive uma proposta de tombamento 
do lugar, a Prefeitura acabou por desistir da ideia e foi feito um novo projeto. A 
nova proposta consistia num pequeno redesenho da praça circular diminuindo 
seu diâmetro e na incorporação de outros elementos pontuais. A nova proposta 
foi executada e foi o suficiente para dar um novo vigor e dinamismo à Praça. Ou 
seja, ante a impossibilidade de se realizar o que parecia ser a única solução viável e 
possível (o cruzamento), terminou-se por encontrar outra muito mais interessante 
e efetiva.

Conclusão
Embora bastante deteriorado devido à omissão durante anos por parte dos pro-
prietários com os cuidados básicos e necessários de manutenção de uma edifi-
cação deste tipo, o Ed. São Pedro se mantem instigante e tem resistido à passagem 
do tempo. Sua presença marcante continua fazendo dele um ícone na paisagem 
urbana do bairro Praia de Iracema, e uma importante referência na memoria cole-
tiva da cidade de Fortaleza. Contudo, tendo em vista as articulações e movimentos 
recentes por parte dos interessados, do Poder Público e do próprio Conselho de 
Patrimônio, o futuro provável do São Pedro é se converter num reflexo pouco in-
teressante do que ele foi um dia. Anedótico pedestal para um inexpressivo hotel. 

É evidente que o imóvel apresenta sérios problemas cuja solução envolve in-
úmeras e complexas variáveis de caráter financeiro, patrimonial, urbano, estru-
tural, de usos, etc. Contudo, tendo em vista a singularidade e o valor cultural o 

edifício reconhecidos pelo tombamento deliberado pelo Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico e Cultural, todas elas deveriam ser consideradas tendo como 
horizonte a preservação e valorização do bem. Não se trata de congelar a cidade 
ou os edifícios que a compõe. É certo que o desenvolvimento de uma metrópole 
implica necessariamente em mudanças, mas para que seja sustentável, esse 
desenvolvimento implica também em permanências que reforcem e consolidem 
sua identidade.
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RESUMO
A arquitetura moderna transformou o mundo inteiro, ao disseminar novos modos de 
construir e delimitar novos espaços físicos, em um período conturbado, circunscrito 
pelas grandes guerras do século XX. O Brasil vivenciava o início da “Era Vargas”, 
momento em que foram criados programas sociais pelos órgãos públicos que 
chegavam para suprir as necessidades básicas do cidadão, regidas na Constituição 
Federal. Nesta perspectiva foram construídas novas sedes para os Correios, o 
Sulacap, o Sistema Único de Saúde e o CAP’S, posteriormente INSS. Estas novas 
instituições foram propagadoras do movimento moderno construindo edifícios 
para abrigarem suas repartições em todo país. E é nesse contexto, final da década 
de 1950, que se iniciou o processo de verticalização em São Luís, com a construção 
dos primeiros edifícios em altura: o Edifício Caiçara (1960 - 1967), Edifício do antigo 
Banco do Estado do Maranhão – BEM (1963) e o Edifício João Goulart (1960), antiga 
sede do IAPS, na Avenida Pedro II, marcando o movimento moderno na cidade. O 
Instituto da Previdência Social foi um dos principais responsáveis pela aquisição e 
construção de diversos edifícios para fins administrativos em áreas centrais de várias 
cidades do país como no centro de Maceió – AL, Teresina – PI, São Paulo – SP e Rio 
de Janeiro – RJ. Em São Luís, a construção do Edifício João Goulart, sede do INSS, 
em 1960, foi um marco da arquitetura moderna, renovando o centro histórico com 
a demolição de sobrados coloniais para a inserção de um dos primeiros arranha-
céus no núcleo fundacional, inscrito pela UNESCO como patrimônio mundial em 
1997, transformando completamente o skyline da cidade. O Edifício João Goulart, 
funcionou apenas por 20 anos, em seus quase 50 anos de idade, teve um histórico 
de fracassadas reformas e descaso governamental, resultando em seu completo 
abandono e desgaste, impulsionado pelo vandalismo de ocupações irregulares. 
Hoje ele se apresenta como um edifício moderno arruinado, com seus elementos 
descaracterizados, vítima do descaso, não apenas físico, do prédio, mas também da 
própria instituição. Esse artigo, resultado de um trabalho final de graduação, busca 
refletir sobre a importância da arquitetura moderna, em especial a dos edifícios 
institucionais inseridos e abandonados em áreas centrais, disseminados pelo INSS, 
com foco no edifício João Goulart, inserido no contexto histórico urbano e paisagístico 
da cidade de São Luís. O referencial teórico em Segre Bruand e Segawa, busca refletir 
sobre a arquitetura moderna, sobre a preservação da arquitetura do século XX em 
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São Luís, analisando os critérios nas cartas patrimoniais que servem como diretrizes 
para que se compreenda os valores históricos e culturais que um bem material ou 
imaterial agrega em uma sociedade, a fim de absorver a importância de preservação 
desses bens. A análise do atual estado de abandono do Ed. João Goulart, em 
comparação com seu histórico ao longo do tempo, indica uma urgente necessidade 
de reabilitação/intervenção/reforma, para que seja interrompido seu caminho ao 
arruinamento, devido ao tempo de abandono e finalmente o edifício suscita uma 
importante reflexão sobre o acervo da preservação da arquitetura do século XX em 
São Luís. 

Palavras-chave: arquitetura moderna, edifícios do INSS, preservação da arquitetura 
do século XX.

O INSS E SEUS EDIFÍCIOS NO BRASIL 

Contexto do Instituto 
O Brasil vivenciava no início da ‐Era Vargas” no momento em que foram criados 
programas sociais e órgãos públicos com o objetivo de suprir as necessidades 
básicas dos cidadãos definidas pela Constituição Federal. Assim surgiram, como 
exemplo, os Correios, o Sulacap, o Sistema Único de Saúde e o CAP‐S (posterior-
mente se transformando em IAPI, INPS e INSS). Estas novas instituições foram 
propagadoras do movimento moderno construindo edifícios para abrigarem suas 
repartições em todo país.

Os primórdios da previdência social no Brasil surgiram com a criação da Lei Elói 
Chaves, Decreto nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923: “Crea, em cada uma das em-
prezas de estradas de ferro existentes no paiz, uma caixa de aposentadoria e pensões 
para os respectivos ernpregados” (grafia da época, texto transcrito sem correções), 
que criou as Caixas de Aposentadorias e pensões (CAP’s), originalmente organiza-
das por empresas e empregados. As CAP’s operavam em regime de capitalização, 
porém eram estruturalmente frágeis por possuírem um número pequeno de con-
tribuintes e seguirem hipóteses demográficas de parâmetros duvidosos; outro 
fator de fragilidade era o elevado número de fraudes na concessão de benefícios.

Assim, ao longo dos anos, antagonicamente devido à expansão e fragilidade do 
órgão, foram surgindo os seguintes institutos:

1933 - IAPM - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos; (Decreto n° 
22.872, de 29 de junho de 1933); 

1934 - IAPC - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (Decreto n° 
24.272, de 21 de maio de 1934); 
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1934 - IAPB - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (Decreto nº 
24.615, de 9 de julho de 1934); 

1936 - IAPI - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (Lei n° 367, de 
31 de dezembro de 1936); 

1938 - IPASE - Instituto de Pensões e Assistência dos Servidores do Estado (Decre-
to-Lei n° 288, de 23 de fevereiro de 1938); 

1938 - IAPETC - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Trans-
portes e Cargas (Decreto-Lei n° 651, de 26 de agosto de 1938); 

1939 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores (Decre-
to-Lei n° 1.355, de 19 de junho de 1939); 

1945 - ISS - O Decreto n° 7.526, de 7 de maio de 1945, dispôs sobre a criação do 
Instituto de Serviços Sociais do Brasil. 

1945 - IAPETEC - O Decreto-Lei n° 7.720, de 9 de julho de 1945, incorporou ao Insti-
tuto dos Empregados em Transportes e Cargas o da Estiva e passou a se chamar 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Estivadores e Transportes de Cargas. 

1953 - CAPFESP - Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Emprega-
dos em Serviços Públicos (Decreto nº 34.586, de 12 de novembro de 1953); 

1960 - IAPFESP - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Emprega-
dos em Serviços Públicos (Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, art. 176 - extinta 
a CAPFESP). 

Em 1964, foi criada uma comissão para reformular o sistema previdenciário, que 
culminou com a fusão de todos os IAP’s no INPS (Instituto Nacional da Previdência 
Social), pelo decreto-lei nº 72, de 21 de novembro de 1966: “Unifica os Institutos de 
Aposentadoria e Pensões e cria o Instituto Nacional de Previdência Social”. Em 1977 

foram fundados os hoje extintos Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social (SIMPAS), Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 
Social (IAPAS) e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS). Em 1990, o INPS se fundiu ao IAPAS para formar o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS). O INAMPS, que funcionava junto ao INPS, foi extinto e 
seu serviço passou a ser coberto pelo SUS.

O abandono de edifícios institucionais do INSS aconteceu em várias capitais bra-
sileiras, refletindo a falência administrativa do órgão. Dados coletados em matéria 
de jornais revelam que pelo INSS há aproximadamente 3.396 imóveis em situação 
de abandono em todo o Brasil, entre terrenos, conjuntos habitacionais e prédios. 
São imóveis vazios ou alugados, em sua maioria construídos no estilo modernis-
ta, categorizando um enorme patrimônio, estoque urbano de grande qualidade 
arquitetônica, boa parte abandonado, sem uso, precisando de reforma e requali-
ficação, prejudicados por longos processos institucionais. 

Os Institutos Federais e a Arquitetura Moderna
Os Institutos Federais foram agentes multiplicadores da arquitetura moderna no 
Brasil com a construção de sedes governamentais em várias capitais, pontual-
mente nas áreas centrais dessas cidades. Segawa (2014) afirma que dentre os 
institutos federais as mais significativas realizações de caráter moderno foram 
desenvolvidas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários ‐ IAPI.

O abandono de edifícios institucionais como o do INSS de São Luís aconteceu tam-
bém em outras capitais, como em Maceió – AL, em Curitiba - PR, Rio de Janeiro – RJ, 
São Paulo – SP e em Teresina – PI. De acordo com uma matéria feita pelo jornal O 
Globo, em março de 2013, no ritmo de venda que vem sendo adotado pelo INSS, 
serão necessários 42 anos para zerar o estoque de imóveis espalhados pelo país 
que não estão sendo usados pelo instituto. 
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Destacamos o caso do Edifício modernista, Humberto Santa Cruz, com sua facha-
da marcada pela presença de brise-soleil, localizado Em Maceió, Alagoas, antiga 
sede do INSS, localizado na Praça dos Palmares, no centro de da cidade. De acordo 
com matéria retirada do o globo, ele esteve ocupado por mais de 100 famílias des-
de 2013, quando essas foram pegas de surpresa e despejadas em 2015. 

Na região central do Rio de Janeiro (o estado com maior número desses imóveis) 
foi citado o caso do edifico oito andares, sem condições de uso, que reúne 7,2 
mil m² e está avaliado em pelo menos R$ 30 milhões. O prédio atualmente é de 
interesse do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas possui diversos registros na 
ouvidoria do órgão pelas condições precárias que apresenta. Esse é um dos re-
flexos dos tempos em que era a capital federal. Só na cidade do Rio, segundo a 
Superintendência Regional do INSS, são 154. Até o fim do ano desta matéria, 2013, 
o instituto afirmou estar disposto a alienar a maioria dessas áreas por meio de 
vendas diretas a órgãos públicos ou por leilões.

Além desses já citados, há o edifício do INSS em Curitiba - PR, entregue em 1974 e 
desocupado a 30 anos; além do edifício em Teresina – PI, que está localizado em 
frente à Praça João Luís Ferreira, abandonado há décadas e interditado pelo corpo 
de bombeiros, devido a problemas estruturais. Todos modernistas, construídos 
aproximadamente na mesma década, porém abandonados pelos seus órgãos 
competentes e refletindo diversos problemas socioeconômicos. 

 Em São Luís, a construção do Edifício João Goulart, antiga sede do INSS, foi um 
marco da arquitetura moderna na capital maranhense, com a demolição de sobra-
dos para a inserção de um dos primeiros e únicos arranha-céus no núcleo funda-
cional, tombado pela UNESCO em 1997. Construído em 1960, o Edifício João Gou-
lart em São Luís funcionou por 20 anos, sendo abandonado logo após as reformas 
políticas da Instituição Federal a qual ele pertencia, sofrendo um histórico de fra-
cassadas reformas e abandono. 

Figura 01 – Matéria de Jornal que informa o início do seu estado de abandono. Fonte: O Imparcial. Ano: 

1999.  

O arquiteto Luiz Amorim (2007), em seu obituário da arquitetura moderna, faz 
uma reflexão sobre os tipos de morte do edifício moderno e os classifica em morte 
por vaidade, por parasitas, de nascença, prematura e por abandono. Quando a 
morte é por abandono, ele afirma que: quando a arquitetura deixa de ser por nós 
ocupada e passa a constituir apenas como forma edificada, torna-se um pouco 
menos arquitetura. Uma vez que a arquitetura deixa de cumprir o seu papel fun-
cional, estrutural e social, ela morre de dentro para fora. Essa morte, traz profun-
dos impactos no corpo arquitetônico abandonado. 
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Porquê conservar?
Os sítios com significado cultural enriquecem a vida das pessoas, proporcionan-
do, muitas vezes, um profundo e inspirador sentido de ligação à comunidade e à 
paisagem, ao passado e às experiências vividas. São registros históricos que se 
tornam importantes como expressões tangíveis da identidade e da experiência 
da Austrália. Os sítios com significado cultural refletem a diversidade das nossas 
comunidades, dizendo-nos quem somos e qual foi o passado que nos formou, 
assim como ocorreu com a paisagem Australiana. Eles são insubstituíveis e precio-
sos. Estes sítios com significado cultural devem ser conservados para as gerações 
atuais e futuras. (Carta de Burra, 1999)

Na Carta de Burra (1999) há um trecho que diz: “A conservação é uma parte inte-
gral da gestão dos sítios com significado cultural e é uma responsabilidade perma-
nente”, ou seja, o abandono de uma edificação exime qualquer responsabilidade 
de conservação que deveria ser permanente por parte do proprietário. 

Diante de todas as premissas e análises contidas nas cartas patrimoniais, é ine-
gável admitir a importância da conservação e preservação dos bens culturais como 
patrimônio para a sociedade. É de extrema significância considerar seus consel-
hos, utilizando-a como instrumento de preservação, seguindo de forma sensata 
os critérios por elas mencionados. A humanidade só consegue compreender sua 
importância diante dos registros históricos da bagagem exercida pelo homem. 
De tal forma, não se deve jamais deixar para trás qualquer parte da história, prin-
cipalmente se esta houver sido relevante para a compreensão de determinada 
situação vivida nos dias de hoje.   

A reabilitação de edifícios existentes tem como objetivo valorizar o edifício exis-
tente, adaptar edifícios para novas necessidades, melhorar as condições do ambi-
ente interno e revitalizar uma área urbana. Entretanto, no atual contexto mundial 
da importância do papel da arquitetura como atividade de baixo impacto ambien-

tal, a requalificação de um edifício tem como estratégia fundamental responder às 
demandas contemporâneas de desempenho ambiental, energético e tecnológico. 

A Reabilitação Integrada constitui um contributo inovador para a preservação e 
vivificação do patrimônio cultural das cidades, na vertente do edificado como do 
tecido social, que o habita e lhe assegura a identidade. De acordo com a Carta de 
Lisboa, a reabilitação urbana: 

É uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade 
existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as 
potencialidades sociais, econômicas e funcionais a fim de melhorar a 
qualidade de vida das populações residentes; isso exige o melhoramento 
das condições físicas do parque construído pela sua reabilitação 
e instalação de equipamentos, infraestruturas, espaços públicos, 
mantendo a identidade e as características da área da cidade a que 
dizem respeito.

Onde a Reabilitação de um edifício implica: 

Obras que têm de pôr fim a recuperação e beneficiação de uma 
construção, resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, higiênicas 
e de segurança acumuladas ao longo dos anos, procedendo a uma 
modernização que melhore o seu desempenho até próximo dos atuais 
níveis de exigência.

O EDIFÍCIO JOÃO GOULART EM SÃO LUÍS – MA 
 O acervo arquitetônico luso-brasileiro do centro histórico de São Luís é 
resultante de um período que o Estado do Maranhão vivenciou o enriquecimen-
to econômico, nos séculos XVIII e XIX, principalmente, com o cultivo e a expor-
tação do arroz e do algodão. A proximidade da capital maranhense com Lisboa 
(no período de sua reconstrução) influenciou a tipologia arquitetônica através do 
barroco pombalino, caracterizando a identidade da paisagem urbana local.
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A partir do século XIX a cidade iniciou um processo de melhorias urbanísticas, 
como: calçamento em diversas ruas, reurbanização das principais praças, dis-
tribuição de água encanada e implantação do primeiro sistema de iluminações 
públicas abastecidas de azeite, posteriormente substituída por gás de hidrogênio. 
A expansão territorial de São Luís iniciou-se com a criação de linhas de bonde 
que interligava o centro a outros bairros. Mas é dentro do perímetro do centro 
histórico na virada do século XIX para o século XX que houveram as mudanças da 
arquitetura tradicional, com a de inserção novas linguagens arquitetônicas como 
o eclético e art déco, tendo sobretudo permanecido o traçado original da malha 
urbana.

Esse processo ganhou força com as obras previstas no “Plano de Melhoramentos 
e Remodelação da Cidade” (1936) de autoria do Engenheiro Otacílio Saboya Ri-
beiro, que foi pautado nos ideais de higienização, circulação e embelezamento, e 
que previa grandes mudanças na cidade com o intuito de transformá-la numa cap-
ital moderna, por meio da ampliação das vias existentes e criação de novos eixos 
de movimento pendonal. Essas intervenções urbanas possibilitaram o surgimento 
de novas linguagens arquitetônicas que deram à cidade um “ar de modernidade”. 
As primeiras construções modernas surgiram a partir da década de 1940, e eram 
caracterizadas por possuírem de um a três pavimentos, geralmente de uso resi-
dencial unifamiliar ou de uso misto. (NASCIMENTO, 2017)

O Edifício João Goulart, sede do antigo IAPI, hoje INSS, está inserido no coração 
de São Luís, localizado em frente à primeira praça da cidade, havendo sido poste-
riormente transformada na Avenida Pedro II, em 1904. A construção deste prédio 
trouxe a modernidade ao núcleo fundacional da cidade colonial, reconhecido pela 
UNESCO como patrimônio mundial em 1997, do conjunto arquitetônico e pais-
agístico, tombado pelo Governo Federal através do Decreto-Lei Nº 25 de 30 de 
novembro de 1937, por meio do Processo Nº 454-T-57, inscrito no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Essa edificação abrigou de 1967 a 1997 
a Superintendência Regional do antigo Instituto Nacional de Previdência Social- 
INPS, criado pela fusão de cinco grandes Institutos de Aposentadoria e pensões 

– IAP´s (IAPM, IAPB, IAPC e IAPFESP). De 1997 a 1993 foi utilizado como sede da 
antiga superintendência regional do Instituto Nacional de Assistência médica da 
Previdência Social – INAMPS, atual Instituto Nacional de Serviço Social – INSS (IPH-
AN, 2009). Essa superintendência funcionou nesta edificação até 1995, momento 
que o prédio foi desocupado (INSS, 2008). Hoje a propriedade do Edifício João 
Goulart é do Governo do Estado do Maranhão, que o adquiriu em 2015 com o 
intuito de abrigar vários órgãos públicos da administração estadual, incluindo me-
morial em homenagem ao ex-Presidente João Goulart. 

  A construção do edifício ocorreu posterior à demolição de dois sobrados 
em ruínas, inserindo um dos primeiros e únicos arranha-céus no skyline do centro 
histórico antes pontuado apenas pelas torres das igrejas. O prédio funcionou reg-
ularmente nos primeiros 20 anos entre a inauguração em 1960 até os anos 1980 e 
depois passou um longo período de abandono, de reformas desastrosas até o seu 
atual estado de arruinamento.
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Figura 02 - Av. Dom Pedro II, antes da construção do Ed. João Goulart. Fonte: IBGE. 

O projeto foi idealizado pela divisão de engenharia do IAPI entre 1960-67, com 
destaque ao Eng.º Luiz Metre, que veio em 1949 para aquisição de terreno, ao 
Eng.º Mario Henrique Glicério Torres, (autor do projeto, segundo jornal imparcial/
set.1960) e ao Arquiteto Pedro Alcântara, que acompanhou a obra e foi consultor 
do IPHAN na cidade. A Obra que foi executada pela Construtora Caiçara, do Estado 
do Ceará, iniciou em 1957 e foi entregue em setembro de 1960. 

Essa edificação foi utilizada posteriormente como sede da Superintendência Re-
gional do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) até 1997, momento que 
o prédio foi desocupado, permanecendo em estado de abandono nos anos se-
guintes a 1997 até os dias de hoje. (INSS, 2008).

Figura 03- Jornal de manchete que anuncia construção do Ed. João Goulart. Fonte: O Imparcial/ 

Ano: 1959.

Em fotos retiradas de matérias de jornal (fig. 03), apresentadas anteriormente, é 
possível ver a suntuosidade e relevância que sua construção teve para a cidade. O 
prédio moderno em concreto armado possui várias das características modernas 
citadas no artigo de Le Corbusier sobre os cinco pontos da nova arquitetura (ver 
pag. 16), tais como: térreo sob pilotis, planta livre, fachadas livres, janelas em fita e 
brise-soleil. O imóvel possui 6.053 m² de área construída, sendo destas 3.587,20m² 
área útil, sobre um terreno de 717, 04m². No total são 13 pavimentos, sendo dois 
subsolos, o térreo sob pilotis, a sobreloja, o 2º e 3º pavimento configurando uma 
volumetria intermediária entre o térreo e a torre principal, o 4º pavimento, e a 
maior parte da volumetria que vai do 5º ao 10º pavimento, além de uma casa de 
máquinas. 

A fachada frontal é composta de volumes retangulares superpostos, sendo um 
retangular horizontal, sustentado por largos pilotis do térreo e dois volumes re-
tangulares verticais sobre este. A fachada é originalmente sinalizada por linhas 
verticais, revestimentos em pastilhas, esquadrias de alumínio e vidro, além de 
brise-soleils horizontais em concreto. Em seguida, é possível ver fotos registradas 
entre 2006 e 2017 (fig. 04), que seu estado de abandono contribuiu para a perda 



7494 7495

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

significativa de elementos caracterizantes em sua fachada, como as esquadrias 
em alumínio e vidro, que foram retiradas totalmente. 

Figura 04 - Fachada frontal do edifício e seu estado de conservação ao longo de 10 anos, da esquerda 

para direita (2006, abril 2017, julho 2017). Fonte: FIGUEIREDO, 2006 e BATISTA, 2017.

O edifício funcionou por 26 anos nesses 53 anos de sua existência. Por passar 
a maior parte do seu tempo sem uso, sem manutenção, com ocupações irreg-
ulares, sendo suprimido pelas intempéries do tempo, tornou-se cada vez mais 
deteriorado, chegando progressivamente ao estado de arruinamento que se en-
contra atualmente. Passou por várias tentativas fracassadas de reformas entre 
1996 e 2008 e hoje continua regredindo em seu estado de abandono. Em 2014, 
o Ministério Público Federal no Maranhão (MPF/MA) conseguiu liminar favorável 
à restauração e conservação integral do Edifício, porém a reforma foi embargada 
por fraude de desvio de verba. Nesse mesmo período, há cerca de três anos, o 
prédio foi novamente invadido e ocupado por moradores de rua e usuários de 
droga da área central. Assim permaneceu até que em fevereiro de 2017, após ter 
sido registrado o caso do homicídio de uma mulher transexual, o Governo do Esta-
do sob um limiar judicial, vedou todos os acessos à edificação, proibindo por lei a 
entrada de qualquer cidadão no local. Hoje a propriedade do Edifício João Goulart 

é do Governo do Estado do Maranhão, que o adquiriu em 2015 com o intuito de 
abrigar vários órgãos públicos da administração estadual, incluindo memorial em 
homenagem ao ex-Presidente João Goulart.

CONCLUSÕES
As instituições federais impulsionaram a construção do acervo arquitetônico mod-
ernista no país, devido suas obras terem sido realizadas no auge desse movimen-
to no Brasil, gerando edificios ícones e também abndonando prédios principal-
mente em áreas centrais, devido aos conflitos urbanos. O INSS  construiu várias 
sedes de grande porte por todo o país, porém por problemas institucionais, não 
conseguiu manter suas administrações, tendo que fechá-las algum tempo depois. 
O abandono dos edificios em todo o Brasil é o reflexo desta questão, uma vez que 
a grande maioria dessas contruções, principalmente as antigas sedes do instituto, 
foram construídas em áreas centrais das capitais, sendo bem erguidas e bem lo-
calizadas, porém em estado de ostracismo.

O Edifício João Goulart, sede do INSS no centro de São luis, é uma tefora deste pro-
cesso,  por ser um ícone arquitetônico do movimento moderno na cidade, inserido 
em um núcleo histórico fundacional, chama a  atenção quanto ao seu estado de 
conservação, principalmente no que diz respeito ao longo período de abandono 
e de ocupações irregulares, que danificaram e alteraram  alguns pontos da edifi-
cação. 

Assim, formou-se um grande “cemitério” de edifícios do INSS espalhados por 
várias capitais, sem uso, abandonados, ou na maioria dos casos ocupados espon-
tanemente, representando a falha governamental e administrativa do país.

Não somente a arquitetura tradicional está passível de sofrer um processo de 
arruinamento. Hoje, com o olhar no começo do século XXI, observamos que uma 
parte considerável do acervo arquitetônico modernista do século XX está passan-
do pelo mesmo processo. Edifícios, casas, e galerias, construídas dentro do movi-
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mento moderno trouxeram ao mundo modificações permanentes na arquitetura 
e a conservação e preservação da mesma é importante para compreender o que 
a humanidade almejava alcançar com a passagem do milénio. 
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RESUMO
A proposta deste artigo é apresentar o processo de concepção, curadoria e mediação 
de visitas à exposição “Imagem e Som: Memória, Registro e Movimento”, do Museu da 
Imagem e do Som de Belo Horizonte. A exposição foi desenvolvida em conjunto pelo 

setor educativo e o setor de museologia da instituição no ano de 2015 e desde então 
pode ser visitada na sede do MIS-BH.

A mostra foi idealizada com o objetivo de apresentar ao público um pouco mais do 
rico acervo preservado pelo Museu da Imagem e do Som de BH, assim como explorar 
curiosidades e truques que envolvem a produção e apresentação dos registros 
sonoros, visuais e audiovisuais.

Uma das propostas da exposição é que ela seja interativa. Dessa forma, há vários 
elementos que foram criados para serem tocados e manipulados, como brinquedos 
ópticos (zootrópios e flipbooks), além de instrumentos confeccionados para se 
produzir os ruídos de algumas sequências de filmes.

A exposição apresenta também fotografias e filmes feitos na cidade de Belo Horizonte 
ao longo do século XX, assim como equipamentos utilizados para guardar e difundir 
imagens e sons. No conjunto exposto podem ser vistos itens do acervo tridimensional 
do MIS, como máquinas fotográficas, equipamentos de som, editor de imagens 
e câmeras de filmagem. São tecnologias usadas na produção e reprodução de 
fotografias, sons e imagens em movimento, e que hoje nos apontam a variedade de 
meios utilizados ao longo da História para confeccionar e disseminar esses registros.

Desde a abertura da exposição, a equipe do educativo do MIS tem recebido visitantes 
espontâneos e grupos agendados de instituições diversas para visitas orientadas. O 
conteúdo oferecido e a metodologia de mediação são preparados considerando-se a 
faixa etária e o interesse dos visitantes. 

Após a visita, normalmente é oferecida uma atividade complementar em formato 
de oficina, na qual é possível expandir alguns conceitos vistos na exposição. 
Compartilhar um pouco desta experiência educativa no Museu da Imagem e do Som 
de BH, desde a concepção da exposição, até sua elaboração, montagem e as ações de 
mediação decorrentes da mostra é o objetivo deste artigo.

Palavras-chave: Educação museal; mediação; patrimônio audiovisual.
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Introdução
Desde 1995, o Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH), antigo 
Centro de Referência Audiovisual, desenvolve ampla política de apoio ao universo 
audiovisual na capital mineira. Como unidade museal, tem a missão primordial de 
garantir o acesso aos acervos audiovisuais representativos da produção local, tra-
balhando na perspectiva de sua preservação, pesquisa e divulgação. A instituição 
conjuga suas ações de conservação com projetos destinados ao acesso e difusão 
do acervo, como ações de educação patrimonial, pesquisas agendadas, mostras 
de filmes, exposições e oficinas de preservação fílmica. Além disso, o MIS concilia 
o trabalho voltado para a memória audiovisual da cidade, com um olhar voltado 
para o presente, desenvolvendo iniciativas de apoio às novas produções e de for-
mação na área.

Por sua atuação, o MIS se tornou referência para cineastas e pesquisadores na 
cidade de Belo Horizonte. O setor educativo do Museu, que durante muito tempo 
atuou com apenas uma servidora, passou a contar com uma equipe própria em 
dezembro de 2014, com a chegada de duas estagiárias para compor a equipe (das 
áreas de História e de Cinema). A equipe recém formada sentia que era necessário 
aproximar do Museu um público mais amplo e diversificado, para além do público 
de pesquisadores e profissionais do audiovisual. Desta forma, ao longo de 2015, 
equipe buscou conhecer as possibilidades e caminhos para possibilitar esta aprox-
imação.

Entre abril e junho de 2015, o Museu da Imagem e do Som acolheu a exposição 
“Passado e Presente: acervo fotográfico Pedro Mordente”, que apresentava um 
grande conjunto de máquinas fotográficas de períodos e tecnologias diversas per-
tencentes ao acervo do fotógrafo mineiro. A equipe do educativo do MIS preparou 
visitas mediadas a esta mostra, e fez o convite para que escolas levassem suas 
turmas a visitarem a exposição em cartaz no Museu.

Muitas escolas circularam na instituição neste período, interessadas em temas 
relacionados à imagem e às correlações entre dispositivos antigos e modernos de 
captura e exibição. Percebendo o potencial de interesse quanto ao tema e cientes 
da riqueza do acervo do MIS, no segundo semestre de 2015, a equipe do educati-
vo do Museu da Imagem e do Som em conjunto com a equipe de Museologia da 
instituição (composta por um museólogo e um estagiário) passou a planejar uma 
nova exposição para o espaço, em que fossem apresentados ao público itens per-
tencentes ao acervo do Museu, e também curiosidades relacionadas à produção, 
edição e exibição/execução de imagens e sons.

Durante os meses de agosto a outubro de 2015, o museólogo e seu estagiário, 
com o apoio da equipe de conservação, selecionaram objetos que mostrassem 
a diversidade do acervo da instituição, desde objetos relacionados à história da 
fotografia, passando por equipamentos de som, até aparelhos relacionados à 
gravação, edição e projeção de filmes.

Concomitantemente, a equipe do educativo preparou itens interativos que dialog-
assem com os objetos em exposição, e permitissem uma maior imersão do públi-
co na temática abordada. O educativo também fez uma compilação de fotografias 
e filmes que mostrassem a cidade de Belo Horizonte ao longo do século XX.

Com a concepção de cada seção da exposição pronta, o educativo do MIS buscou 
ainda elaborar oficinas de curta duração que pudessem ser realizadas após a vis-
ita mediada à exposição, de modo a permitir que os grupos agendados tivessem 
experiências práticas relacionadas às imagens em movimento, ampliando o que 
foi visto durante a visita.

Assim nasceu a exposição “Imagem e Som: Memória, Registro e Movimento”, inau-
gurada em novembro de 2015, na celebração dos 21 anos do Museu da Imagem 
e do Som de BH. O objetivo era que o público pudesse conhecer um pouco mais 
do rico acervo preservado pelo Museu da Imagem e do Som, assim como explorar 
curiosidades, truques e a magia que envolve a produção e apresentação dos reg-
istros audiovisuais. A seguir, apresentamos cada seção da exposição, dividida em 
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três salas, e ao fim, as oficinas que vêm sendo realizadas pela equipe do educativo 
ao final das visitas mediadas.

Seção 1: “Fotografia e Dispositivos Pré-
Ccinematográficos”
A primeira sala da exposição é dedicada à linguagem da fotografia e a alguns dis-
positivos pré-cinematográficos. A ideia é falar sobre a imagem estática, sua forma 
de captura e exibição, mostrar registros feitos em Belo Horizonte por meio da 
linguagem fotográfica, e abordar o interesse em se obter imagens em movimento 
iniciado com a criação dos brinquedos ópticos no século XIX, antes do surgimen-
to do cinema. Os brinquedos ópticos são dispositivos que foram criados com o 
intuito de se perceber a resistência e capacidade relacionadas à visão humana. 
Ganharam popularidade no século XIX e acabaram se tornando itens de entreten-
imento, permitindo que imagens em movimento fossem vistas mesmo antes do 
surgimento do cinema. 

Nesta seção, em uma vitrine são apresentados quatro modelos distintos de 
câmeras fotográficas, produzidas entre as décadas de 1940 e 1970: câmera Zeiss-
Ikon Modelo Super Ikonta (década de 1950), Máquina Fotográfica Kodak Modelo 
SIX-20 “Brownie” E (décadas de 1940-1950), câmera Polaroid Modelo Pronto! B 
(década de 1970) e câmera Balda Modelo Compur-Rapid (década de 1970). Os 
aparelhos, de fabricantes e formatos diferentes, revelam a natureza do registro 
fotográfico, que permaneceu o mesmo ao longo da história da fotografia, ainda 
que o suporte tenha variado com o passar dos anos, desde o vidro coberto com 
emulsão fotossensível, utilizado nos primeiros tempos da técnica, passando pelo 
filme fotográfico, o papel sensível nas câmeras polaroide, até o registro nos sen-
sores eletrônicos das câmeras fotográficas digitais contemporâneas.

Em outra parte da sala, há uma TV que apresenta imagens fotográficas que 
mostram a cidade de Belo Horizonte ao longo do século XX, desde os anos 1900, 
até a década de 1990. As imagens apresentadas pertencem ao acervo do Museu 

Histórico Abílio Barreto, órgão ligado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
assim como o Museu da Imagem e do Som. Junto a essas fotografias, são apresen-
tadas imagens de bastidores da extinta TV Itacolomi, que fazem parte do acervo 
fotográfico do MIS-BH.

Passamos então aos brinquedos óticos. Ainda nesta seção, há uma mesa em 
que estão dispostos diversos flipbooks, produzidos pela equipe do educativo do 
Museu e que podem ser manuseados pelos visitantes. Os flipbooks são livretos 
que trazem um conjunto de imagens organizadas sequencialmente. Ao serem fol-
heados rapidamente, esses livretos criam a sensação de movimento, produzindo 
sequências animadas em formato impresso. O dispositivo foi criado por volta de 
setembro de 1868 e patenteado pelo inglês John Barnes Linnett.

Fechando a seção, também estão presentes dois exemplares de um outro tipo de 
brinquedo óptico, chamado zootrópio (Imagem 1). Criado em 1834 pelo também 
inglês William George Horner, o nome deste brinquedo ótico é de origem grega: 
do grego ζωή (zoe = vida) + τρόπος (tropos = giro, roda). Sua estrutura permite a 
visualização de imagens em sequência a partir de uma determinada velocidade, 
que conjugada à visualização pelas frestas, cria a ilusão de movimento, como um 
pequeno filme. Tal propriedade remonta à criação das imagens em movimento. 
Os zootrópios do MIS-BH também foram criados pela equipe do educativo da in-
stituição e estão disponíveis para serem manuseados pelos visitantes. Além dos 
dois aparelhos, foram criadas diversas sequências com ciclos de movimentos, que 
podem ser trocadas de modo que o espectador aprecie cenas variadas durante 
sua visita.
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Imagem 1 - Zootrópios e câmeras fotográficas apresentados durante

a Seção 1 da exposição “Imagem e Som: Memória, Registro e Movimento”.

Seção 2: “Som”
Na segunda parte da exposição foram organizados elementos relacionados espe-
cificamente à criação, gravação e reprodução de sons. Nesta sala foi colocada uma 
Rádio-Vitrola RCA Victor Modelo BV-83 da década de 1950, pertencente ao acervo 
do MIS-BH. O equipamento foi completamente restaurado na própria instituição. 
O tamanho e características do aparelho revelam a importância que o rádio tinha 
na comunicação diária das pessoas, especialmente em um contexto onde a tele-
visão ainda não era uma realidade para a grande maioria da população.

Ainda nesta sala são exibidos outros equipamentos do acervo do Museu: um Toca 
discos Gradiente Modelo Garrard S-95 (década de 1980) e dois gravadores de som 
(Gravador de rolo portátil 7” Aiwa Modelo TP-719, da década de 1960 e Grava-
dor  de fita K-7 portátil National-Panasonic, Modelo RQ-209DS, da década de 1970) 
que mostram como as dimensões dos aparelhos e o tipo de suporte de gravação 
foram diminuindo com o passar do tempo.

Os itens interativos desta seção são os brinquedos sonoros (Imagem 2), criados 
pela equipe do educativo do Museu para propiciar ao visitante a experiência com 
o trabalho de sonoplastia. A partir de materiais diversos, o sonoplasta cria ruídos 
que farão a ambientação de cenas na TV, no cinema, no rádio e também no teatro. 
Neste trecho da exposição, a proposta é que o visitante atue como um sonoplasta, 
sonorizando sequências silenciosas de filmes que são apresentadas em uma TV. 

Imagem 2 - Brinquedos sonoros presentes na Seção 2

da exposição “Imagem e Som: Memória, Registro e Movimento”. 

Seção 3: “Imagem em Movimento”
Na terceira e última seção da exposição, são apresentados itens relacionados às 
imagens em movimento. Quando falamos em imagens em movimento, nos referi-
mos aos materiais relacionados a filmes, vídeos e produções para a TV.
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A seção “Imagem em Movimento” da exposição começa com a apresentação de 
um Projetor de Filmes 16 mm da marca IEC Compact Modelo T- 25 (década de 
1950). Neste equipamento é possível acompanhar o caminho percorrido pelo rolo 
de película durante a projeção, assim como compreender como se davam as exi-
bições de filmes antes do advento do cinema digital.

Em seguida, o público é convidado para conhecer trechos do acervo do Museu da 
Imagem e do Som pela apresentação de um vídeo que mostra a cidade de Belo 
Horizonte ao longo do século XX, desde as imagens mais antigas que foram feitas 
na cidade, no ano de 1909, até cenas da capital na década de 1990. O vídeo com 
a compilação de imagens do acervo audiovisual do MIS foi editado pela equipe do 
educativo do Museu com o intuito de mostrar a variedade temporal e temática do 
acervo da instituição. 

Na última sala da mostra, encontram-se outros equipamentos relacionados à 
gravação, edição e exibição de materiais audiovisuais, coforme indicado a seguir: 
Câmera filmadora Panasonic Modelo PK 700 (década de 1980), filmadora Bell & 
Howell (16 mm) Modelo 70 DA Film 9 (década de 1950), Editor Portátil de vídeo 
Cinekon Deluxe Dual 8 (década de 1970), Projetor de Filmes em 35 mm Pathé 
Frères (década de 1910) e videocassete Sony Betamax Modelo SL 5000 MD (déca-
da de 1980). Junto a esses equipamentos estão também um Holofote GE-General 
Eletric Modelo Novalux Projector (da década de 1920), aparelho utilizado para ilu-
minação de cenários diversos, seja no cinema, na TV ou mesmo no teatro.

Por fim, a exposição disponibiliza ao público uma mesa enroladeira de película, 
equipamento utilizado na análise física de filmes, de modo que seja possível iden-
tificar o estado de conservação dos rolos. Sobre a mesa enroladeira, encontra-se 
uma amostra de rolo de filme em 35mm. O visitante pode sentar-se à mesa e en-
rolar o filme que ali se encontra, observando suas características e especificidades 
com o auxílio de uma lupa disponibilizada para a análise mais minuciosa do rolo.

Encerra-se neste momento a visita mediada à exposição. As três seções da mostra 
foram pensadas visando a exibição de itens dos acervos tridimensional, fotográf-

ico e filmográfico do Museu da Imagem e do Som, além da apresentação de curi-
osidades relacionadas à gênese das imagens em movimento, a construção de ruí-
dos sonoros a partir de materiais diversos e a composição de obras audiovisuais. 
A exposição permite ao visitante uma imersão no universo das imagens e sons e 
a observação das mudanças ocorridas desde os dispositivos pré-cinematográficos 
até o cinema contemporâneo.

Oficina de Taumatrópio
Desde a abertura da exposição, a equipe do educativo desenvolveu metodologias 
e materiais para a realização de oficinas após as visitas mediadas, de modo que se 
possa ampliar o que foi visto e vivenciado durante a visita.

Durante os anos de 2016 e 2017, foram realizadas oficinas de taumatrópio para 
públicos com idade entre 3 e 18 anos. O taumatrópio consiste num pequeno disco 
preso a dois barbantes em bordas opostas. Em cada uma das faces do disco existe 
uma imagem diferente. Quando o disco é girado pelas mãos do espectador, as 
duas imagens se fundem em uma única.

Para a realização da oficina, o setor educativo do Museu prepara discos de papel 
que vão ilustrar cada um dos lados do taumatrópio e um disco de papelão com 
duas cordinhas amarradas, uma de cada lado, sobre o qual serão colados os dis-
cos de papel ilustrados.

As oficinas de taumatrópio seguem metodologias diferentes de acordo com a faixa 
etária do público participante. Para o publico infantil entre 3 e 6 anos, a equipe 
do Museu prepara discos com imagens complementares já desenhadas mas sem 
preenchimento, a exemplo do que é apresentado na Imagem 3. As cenas trazem 
espaços simbólicos do patrimônio da cidade de Belo Horizonte, como a Lagoa da 
Pampulha, viaduto Santa Tereza e Praça Sete.
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Imagem 3 - Taumatrópios utilizados durante oficina no Museu da Imagem e do Som. Cenas da 

Lagoa da Pampulha, viaduto Santa Tereza e Praça Sete e seus respectivos complementos.

As crianças então ficam responsáveis por colorir e personalizar os desenhos a seu 
gosto. A proposta é trazer reflexões e intervenções sobre o patrimônio histórico 
da cidade a partir da construção de um brinquedo óptico.

Para as crianças de 7 a 11 anos, é feita uma adaptação no material entregue para 
a confecção do brinquedo óptico. Para esta faixa etária, primeiramente são ent-
regues os discos com as imagens relacionadas ao patrimônio da cidade: Lagoa da 
Pampulha, viaduto Santa Tereza e Praça Sete. Só que, neste caso, ao invés das im-
agens complementares prontas, são entregues discos em branco, de modo que o 
participante da oficina crie a imagem que irá complementar a cena do patrimônio 
histórico da cidade que lhe fora entregue.

Para os adolescentes e jovens de 12 a 18 anos, são entregues dois discos em bran-
co, de modo que a criação das imagens complementares durante a oficina de 
taumatróprio seja completamente autoral.

A construção deste brinquedo óptico, embora muito simples, permite que os visi-
tantes da exposição experimentem na prática os princípios presentes em disposi-
tivos pré-cinematográficos, ampliando sua visão acerca dos conceitos trabalhados 
durante a exposição.

Oficina “BH em cores: o olhar da infância sobre o 
patrimônio cultural da cidade”
Para o ano de 2018, a equipe do educativo do Museu preparou a oficina “BH em 
cores”, a ser trabalhada após as visitas mediadas à exposição “Imagem e Som: 
memória, registro e movimento”, voltada especificamente para o público da Edu-
cação Infantil (entre 3 e 6 anos).

A proposta da oficina teve início com a ideia de criar pequenas animações que 
mostrassem aspectos do patrimônio e sociabilidade em todas as nove regionais 
da cidade de Belo Horizonte. Para tanto, inicialmente foi feita uma pesquisa com 
o levantamento de espaços que simbolizassem cada uma destas nove regionais 
administrativas. Os espaços poderiam ser ruas, praças, parques, ou qualquer out-
ro local que se configurasse como referência em sua respectiva região. Após a 
seleção dos cenários, o animador Pedro Tenório (estagiário do educativo do MIS-
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BH), desenhou os cenários escolhidos e criou animações que dialogassem com as 
características de cada local.

Da Regional Barreiro foi escolhida a Praça do Cristo Redentor, no bairro Milionári-
os. Neste espaço, foi inserida uma animação que mostra um skatista deslizando 
por corrimões presentes na praça.

Na Regional Leste o espaço simbólico escolhido foi o MIS Cine Santa Tereza, anti-
go cinema de rua da cidade localizado na Praça Duque de Caxias, no coração do 
Bairro Santa Tereza. No filme criado, um pássaro sobrevoa a fachada da edificação 
até ir de encontro a uma árvore, enquanto ao fundo o público adentra o espaço 
do cinema.

Na Regional Nordeste foi escolhido o Parque Ecológico e Cultural Professor Mar-
cos Mazzoni, espaço de referência artística e de lazer na região. No local, foram 
criadas animações em que crianças brincam deslizando pela grama do parque.

Da Regional Noroeste foi escolhido como cenário a Rua Padre Eustáquio, uma das 
mais importantes vias de ligação do centro da cidade com diversos bairros desta 
região. A animação criada mostra carros percorrendo o trajeto da via.

Na Regional Norte foi escolhida a Região do Izidoro, considerada a última fronteira 
verde de Belo Horizonte e que atualmente sofre com a especulação imobiliária. 
Nas cenas criadas, a natureza se destaca com a observação da mata, de um rio e 
o nascer do sol.

Na Regional Oeste foi escolhido o Parque da Gameleira, local que tradicionalmente 
abriga feiras e exposições, em especial de cavalos, como a Exposição Nacional do 
Cavalo Mangalarga Marchador. Neste espaço foram inseridos cavalos correndo 
livremente na arena presente no parque. 

Da Regional Pampulha foi escolhida a própria lagoa, tendo ao fundo o estádio 
Mineirão e a Igreja de São Francisco de Assis. A animação presente neste cenário 

consiste na passagem de um barco a vela e de um jacaré, habitante simbólico da 
região.

A Regional Venda Nova engloba um espaço tradicional, que antecede a criação da 
cidade de Belo horizonte, visto que a região existe há mais de 300 anos, e a cidade 
foi inaugurada há apenas 120 anos. O local se destaca como referência comercial 
deste seu início, razão pela qual recebeu o nome Venda Nova. A animação cri-
ada busca aliar passado e presente, ao percorrer uma importante via da região 
deste os tempos em que era frequentada por tropeiros que traziam mercadorias 
a serem comercializadas, até o presente, em que o movimento de veículos e do 
comércio em suas principais avenidas revelam uma vida tão intensa quanto no 
centro da capital.

Na Regional Centro-Sul foram escolhidos mais de um cenário, em virtude da ex-
istência de vários símbolos de sociabilidade nesta região. Na Serra do Curral, um 
dos símbolos naturais da capital mineira, a animação apresenta um dirigível imag-
inário que passeia tranquilamente pelos ares, enquanto ao fundo observamos os 
contornos da serra que se destaca no horizonte da capital.

A Praça da Estação foi selecionada por ser um marco na memória da cidade, espe-
cialmente pelo transporte de passageiros e mercadorias que chegavam à capital 
em seus primeiros anos. O local permanece como referência, tanto por abrigar a 
estação central do metrô, quanto por receber manifestações e eventos culturais 
diversos. Na imagem aérea criada, vê-se a chegada e partida da composição do 
metrô.

A Praça Sete está localizada no coração da cidade, entre o cruzamento das Aveni-
das Amazonas e Afonso Pena. Local de fluxo intenso de veículos e pedestres, na 
imagem criada, bicicletas desfilam tranquilamente pelo local.

Na Praça da Liberdade, espaço que abrigou a sede administrativa do Estado por 
muitos anos, foi desenhado um cenário que tem ao fundo o Edifício Niemeyer e ao 
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centro a alameda principal da praça, ornamentada com seus imensos coqueiros. 
Na animação inserida, cães correm livremente pelo espaço.

No penúltimo cenário da Regional Centro-Sul, um novo encontro entre passado e 
presente. Na animação criada sobre o viaduto Santa Tereza, um bonde percorre 
o viaduto até desaparecer no horizonte. Após um tempo, um ônibus contemporâ-
neo faz o percurso inverso, retornando pelo viaduto até alcançar novamente o 
primeiro plano da imagem.

Fechando o percurso pela cidade e pela Regional Centro-Sul, a animação mostra 
um ônibus escolar chegando ao casarão da década de 1920 que hoje abriga o Mu-
seu da Imagem e do Som de BH.

As animações foram feitas em 2D digital, com fundo branco e os contornos de 
cada desenho em preto. Com os filmes prontos, partimos para a preparação do 
material a ser utilizado no momento da oficina. Cada segundo da animação é com-
posto por 24 desenhos. Quando os desenhos são apresentados em sequência, 
tem-se a sensação de movimento, que é o princípio da imagem em movimento 
que deu origem ao cinema. Para preparar o material para as oficinas, exporta-
mos cada segundo da animação, desenho por desenho, ou frame a frame, como é 
conhecido cada instante do filme. Imprimimos cada desenho no tamanho A4 e os 
numeramos, para que não seja perdida a sequência original do filme.

Quando as turmas de educação infantil visitam o Museu, é apresentado o filme 
animado do espaço que será trabalhado naquela oficina. As crianças assistem à 
animação em preto e branco e a seguir cada uma recebe um desenho impresso 
(correspondente a um frame da animação assistida). Pedimos então que as cri-
anças coloram o frame recebido, do seu jeito, com seu traço e estilo próprios. Os 
participantes ficam livres para escolherem a cor que irão utilizar e se desejarão 
fazer alguma interferência no desenho, com a modificação de itens originais ou 
mesmo a inserção de novos elementos.

Ao final da oficina, os desenhos (frames) coloridos são recolhidos e posterior-
mente digitalizados. No computador, os frames são novamente colocados em sua 
sequência original e então os filmes animados reassumem sua forma, agora já em 
cores (Imagem 4).

Imagem 4 - Oficina BH em Cores (antes e depois): o desenho ainda em preto e branco e o frame 

colorido pelas crianças durante a oficina no MIS-BH.

São criadas então novas animações, que carregam em si o traço e o colorido únic-
os de cada criança participante da oficina. O patrimônio cultural da cidade ganha 
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assim novas cores, a partir da sutileza do toque e da sensibilidade do olhar da 
infância.

Quando todos os desenhos de todas as regionais envolvidas tiverem sido colori-
dos pelas crianças, processo que estimamos realizar ao longo dos anos de 2018 
e 2019, as animações colorizadas serão reunidas em um único filme, de modo 
que seja criada uma obra coletiva, realizada em conjunto pela equipe do Museu 
da Imagem e do Som e por cada criança participante da oficina. Teremos ao final 
do processo uma produção que valorize o patrimônio cultural de Belo Horizonte, 
tornando-se também um patrimônio audiovisual da cidade ao valorizar a diversi-
dade, a sociabilidade e os olhares diversos sobre a capital a partir da perspectiva 
da infância. 
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RESUMO
Este artigo versa sobre a proteção legal do patrimônio cultural subaquático e a 
exploração comercial desse patrimônio. Assim, de modo mais específico, pretende-

se analisar como a legislação federal brasileira trata a questão e legitima a 
exploração comercial do patrimônio cultural submerso, incentivando e permitindo 
a caça ao tesouro e a depreciação dos bens culturais materiais, bem como a não 
proteção e preservação em contradição ao exposto no art.216 da Constituição da 
República de 1988, na qual é determinada a proteção dos sítios arqueológicos, 
independentes de serem emersos ou submersos. Para o presente trabalho, 
patrimônio cultural subaquático brasileiro não se restringe apenas as embarcações 
e navios naufragados, mas sim ao patrimônio constituído por testemunhos de 
atividades humanas que se encontram submersos, seja em ambientes marítimos, 
lagos ou rios. Desse modo, diante da problemática legislação brasileira quanto à 
preservação desses bens, questiona-se: a partir da interpretação e aplicação da 
legislação brasileira sobre patrimônio cultural subaquático conforme a Constituição 
da República de 1988 é compatível a permanência da exploração comercial dos 
sítios arqueológicos subaquáticos e a preservação e proteção da diversidade desse 
patrimônio cultural em prol da comunidade? Para tanto, pretende-se analisar de 
forma sistêmica com a CR/88, a Lei 3.924/61, Lei 7.542/86 (e redação introduzida 
pela Lei 10.166/00), Portarias IPHAN nº 007/88 e 230/02, revogada pela IN 01/2015, 
Portaria Interministerial nº 69/1989, bem com o PLC n.45/2008. E, também, o 
panorama internacional com a Convenção Internacional do Mar e Convenção da 
UNESCO. Por fim, a título ilustrativo, será analisado o acórdão Apelação Cível - 
AC305269/PE, Processo n. 200183000003893, cujo Órgão Julgador foi a Terceira 
Turma do Tribunal Regional da 5ª Região, no qual se discute a propriedade dos bens 
de descoberta realizada em mar territorial brasileiro dos destroços do naufrágio 
de embarcação do século XVII ou XVIII, que supostamente seria o Navio Santa Rosa, 
de nacionalidade portuguesa desaparecido em 1726 no nordeste brasileiro. Dessa 
forma, para ser possível a proteção e preservação da diversidade cultural tem-se a 
necessidade da CR/88 ser o parâmetro de interpretação e aplicação da legislação 
infraconstitucional. Assim, a relevância do presente trabalho se dá com a importância 
da preservação do patrimônio cultural subaquático diante da sua contínua 
exploração, bem como a discussão do tema, especialmente, da legislação brasileira. 
A metodologia utilizada será a teórico-jurídica exploratória, tendo como raciocínio 
desenvolvido o hipotético-dedutivo e como técnica auxiliar o estudo de caso.

Palavras-chave: caça ao tesouro; preservação; patrimônio cultural subaquático; 
legislação; princípios.
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo versa sobre a proteção legal do patrimônio cultural subaquático e a 
exploração comercial desse patrimônio. Assim, de modo mais específico, pre-
tende-se analisar como a legislação federal brasileira trata a questão e legitima a 
exploração comercial do patrimônio cultural submerso, incentivando e permitindo 
a caça ao tesouro e a depreciação dos bens culturais materiais, bem como sua não 
proteção e preservação.  Logo, a legislação constitui uma violação ao conteúdo do 
art. 216 da Constituição da República de 1988, que determina a proteção dos sítios 
arqueológicos, independentes de serem emersos ou submersos. 

Neste trabalho, compreende-se que ‘patrimônio cultural subaquático brasileiro’ 
corresponda ao patrimônio constituído por testemunhos de atividades humanas 
que se encontram submersos, seja em ambientes marítimos, lagos ou rios. Con-
tudo, tendo em vista a delimitação do escopo deste trabalho, será analisada a 
violação do patrimônio cultural de embarcações e navios naufragados.

Desse modo, diante da problemática legislação brasileira quanto à preservação 
desses bens, questiona-se: a partir da interpretação e aplicação da legislação bra-
sileira sobre patrimônio cultural subaquático conforme a Constituição da Repúbli-
ca de 1988, a permanência da exploração comercial dos sítios arqueológicos 
subaquáticos é compatível com a preservação e proteção da diversidade desse 
patrimônio cultural em prol da comunidade? 

Para tanto, pretende-se analisar de forma sistêmica a CR/88, a Lei 3.924/61, Lei 
7.542/86 (e redação introduzida pela Lei 10.166/00), Portarias IPHAN nº 007/88 e 
230/02, revogada pela IN 01/2015, Portaria Interministerial nº 69/1989, bem com o 
PLC n.45/2008. Além disso, será apresentado o panorama internacional por meio 
da Convenção Internacional do Mar e Convenção da UNESCO. Por fim, a título 
ilustrativo, será analisado o acórdão Apelação Cível - AC305269/PE, Processo n. 
200183000003893, cujo Órgão Julgador foi a Terceira Turma do Tribunal Regional 
da 5ª Região, no qual se discute a propriedade dos bens de descoberta realizada 

em mar territorial brasileiro dos destroços do naufrágio de embarcação do século 
XVII ou XVIII, que supostamente seria o Navio Santa Rosa, de nacionalidade portu-
guesa, desaparecido em 1726 no nordeste brasileiro. 

Para ser possível a proteção e preservação da diversidade cultural tem-se a neces-
sidade da CR/88 ser o parâmetro de interpretação e aplicação da legislação infra-
constitucional. Assim, a relevância do presente trabalho se dá com a importância 
da preservação do patrimônio cultural subaquático diante da sua contínua ex-
ploração, bem como a discussão do tema, especialmente na legislação brasileira. 
A metodologia utilizada será a teórico-jurídica exploratória, tendo como raciocínio 
desenvolvido o hipotético-dedutivo e como técnica auxiliar o estudo de caso. Ade-
mais, compreende-se que há um Direito ao Patrimônio Cultural, em contraponto à 
perspectiva tradicional de um Direito do Patrimônio Cultural, uma vez que deve ser 
considerado o significado ou valor que é atribuído ao Patrimônio. (PAIVA, 2015).

2 PATRIMÔNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO 
A proteção do patrimônio cultural subaquático ou submerso não é uma tarefa 
simples. Esse patrimônio está sujeito à constante violação e depreciação, muitas 
vezes ‘invisível aos olhos’, justamente, por se encontrar submerso, bem como pela 
ausência de conhecimento da sociedade quanto à sua existência e pela controver-
tida legislação infraconstitucional. 

A Constituição da República de 1988, no art. 216, não aponta distinção entre o pat-
rimônio cultural arqueológico emerso ou submerso e determina a sua proteção 
ao estabelecer que o patrimônio cultural brasileiro se constitui pelos “bens de na-
tureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira”. Assim, determina a proteção dos: “conjuntos urbanos 
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico”. 
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A Arqueologia também não faz essa distinção entre patrimônio arqueológico em-
erso ou submerso e considera que a arqueologia subaquática “[...] nada mais é do 
que a versão molhada e obediente da arqueologia! É uma especialização arque-
ológica e não uma disciplina sui generis” (RAMBELLI, 2009, p.53). Dessa forma o 
autor explica e conceitua o patrimônio subaquático:

Ele é constituído por todos os bens móveis ou imóveis, testemunhos 
de uma ação humana situados inteiramente ou em parte no mar, nos 
rios nos lagos, nas lagoas, nos cais, nas valas, nos cursos de água, nos 
canais, nas represas, nos reservatórios artificiais, nos poços e outros 
planos de água, em zonas de maré, manguezais, ou quaisquer outras 
zonas inundadas periodicamente, ou recuperados num tal meio, ou 
encontrados em margens atualmente assoreadas (RAMBELLI, 1997, p.).

Ademais, o art. 20 da CR/88 considera que são bens da União o mar territorial, as 
cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos e, nova-
mente, não faz distinção quanto à localização desses sítios arqueológicos.

2.1 O contexto histórico da legislação brasileira
Para entender a complexidade atual que envolve a exploração dos bens culturais 
submersos, é necessário compreender o histórico da legislação brasileira refer-
ente a esse tema. Desse modo, o Quadro 1 abaixo sintetiza em uma linha do tem-
po esse processo. 

Quadro 1 – Histórico da Legislação

Fonte: Elaborado pela autora

Inicialmente, o Código Comercial, Lei n. 556 de 1850, dispunha no Título IX, art. 
731 a 739, sobre naufrágios e salvados. Assim, no art. 735, constava que aquele 
que pudesse salvar navio, fragmento ou carga abandonada no alto mar ou costas, 
desde que entregando o achado imediatamente ao Juiz de Direito do Comércio do 
distrito (que era a autoridade competente à época) receberia um prêmio de dez a 
cinquenta por cento do seu valor e, aos que não entregam a coisa alheia perdida, 
seria aplicada a pena criminal.

Em 1916, a Lei n. 3.071 instituiu o Código Civil e estabeleceu um capítulo específ-
ico sobre ‘Tesouro’ (artigos 607 a 610), no qual o tema é tratado de forma ampla.  
Desse modo, a sua publicação não revogou o anterior Código Comercial. 

Posteriormente, a Lei n.10.406/2002 instituiu o novo Código Civil, que entrou em 
vigor um ano após a sua publicação. Ele revogou o CC/1916 e, de forma expressa, 
a primeira parte do Código Comercial, mas manteve inalterada a sua parte refer-
ente ao naufrágio e salvados (art. 731 a 739), uma vez que estabeleceu de forma 
ampla a previsão quanto ao achado de tesouro.
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A primeira lei a abordar de forma especifica o tema do patrimônio arqueológico 
é a Lei n.3.924/61, na qual os bens arqueológicos são considerados bens de inter-
esse público. Contudo, na lei não há referência de forma expressa ao patrimônio 
cultural subaquático ou sítios arqueológicos submersos. Apesar dessa ausência, 
autores como Soares (2009) defendem que o rol do art. 2 da lei, que estabelece os 
monumentos arqueológicos ou pré-históricos, não é exaustivo e, portanto, pode 
ser aplicável aos sítios arqueológicos submersos.

Posteriormente, foi publicada a Lei n. 7.542/1986, que dispõe sobre o patrimônio 
cultural submerso. Ela estabeleceu de forma expressa, no art. 28, parágrafo único, 
que aquele que achar patrimônio cultural submerso não poderá invocar em seu 
benefício as regras do Código Civil de 1916 (que tratam da invenção e do tesou-
ro). Essa lei também revogou de forma expressa os artigos 731 a 739 do Código 
Comercial e proibiu a exploração econômica dos bens culturais submersos. En-
tretanto, a Lei n. 10.166/2000 alterou o seu art. 20 e outros, o que possibilitou a 
exploração desses bens.

Desse modo, até o advento da publicação da Lei n.7.542/1986, as intervenções 
que ocorreram em águas brasileiras adotava um critério de compensação com 
percentual de 80% do bem como ‘recompensa’ para a empresa ou pessoa física 
que havia encontrado os bens. Os outros 20% eram destinados à União, por meio 
de acordos individuais feitos sob a autorização e fiscalização da Marinha do Brasil 
(RABMELLI, 2009). Contudo, questiona-se: qual norma se aplicava ao patrimônio 
cultural submerso até o advento dessa lei quanto ao critério de ‘recompensa’ e 
proteção dos bens submersos? 

Como exposto acima, o Código Comercial estabelecia um percentual de 10% a 
50%, e o Código Civil de até 50% em casos específico definido na legislação[1].  Ade-

[1]  Art. 1.264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja 
memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro 
casualmente. Código Civil de 2002.

mais, a Lei n. 3.924/61 que trata dos bens arqueológicos deve ser aplicada para a 
proteção do patrimônio cultural submerso.

Quanto a legislação nacional, ainda podemos citar a Portaria do IPHAN n.007/88, 
que estabelece os procedimentos para as permissões e autorizações nos sítios ar-
queológicos submersos, bem como a Portaria do IPHAN nº 230/02, que foi revoga-
da de forma expressa pela Instrução Normativa n.1/2015 IPHAN. Esta, por sua vez, 
estabelece os procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos 
processos de licenciamento ambiental dos quais participe[2]. 

Quanto às convenções internacionais, destacam-se a Convenção da ONU sobre Di-
reitos do Mar, ratificada inicialmente pelo Brasil pelo Decreto n. 99.165/1990[3], na 
qual dispõe que a conservação desse patrimônio arqueológico será em benefício 
da humanidade. E a Convenção da UNESCO/2001, sobre a proteção do patrimônio 
subaquático, que não foi ratificada pelo Brasil. 

O País sofreu severas criticas feitas por arqueólogos pela não adesão brasileira 
a essa Convenção. Gusmão (2017) explica que essa Convenção estabelece ori-
entações referentes à elaboração de projetos de arqueologia subaquática, dire-
trizes em relação à formação do arqueólogo subaquático e a garantia e reforço 
da proteção do patrimônio cultural subaquático, sendo o texto inspirado no que 

[2]  Existem diversas críticas a essa portaria. Contudo, esse ponto não será debatido no 
presente artigo.
[3]  ARTIGO 149 Objetos arqueológicos e históricos:
Todos os objetos de caráter arqueológico e histórico achados na Área serão conservados 
ou deles se disporá em benefício da humanidade em geral, tendo particularmente em conta 
os direitos preferenciais do Estado ou país de origem, do Estado de origem cultural ou do 
Estado de origem histórica e arqueológica.
ARTIGO 303 - Objetos arqueológicos e históricos achados no mar: 1. Os Estados têm o 
dever de proteger os objetos de caráter arqueológico e histórico achados no mar e devem 
cooperar para esse fim (...). 
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ocorreu em Portugal, e no documento elaborado pelos arqueólogos denominado 
Livro Branco, que combateu a caça ao tesouro no país. 

2.2 Análise da (in)constitucionalidade da Lei 
n.7.542/86, com alterações da Lei n.10.166/2000 
A partir da interpretação e aplicação da legislação brasileira sobre patrimônio cul-
tural subaquático conforme a CR/88, a permanência da exploração comercial dos 
sítios arqueológicos subaquáticos é compatível com a preservação e proteção da 
diversidade desse patrimônio cultural em prol da comunidade? 

Quanto aos bens culturais submersos, a redação original da Lei n. 7.542/86, esta-
belecia no art. 20 que não seria possível a sua: “apropriação, adjudicação, doação, 
alienação direta ou através de licitação pública, e a eles não serão atribuídos va-
lores para fins de fixação de pagamento a concessionário”. Portanto, com o adven-
to da lei citada acima, foi reafirmado que todos os sítios arqueológicos submersos 
pertencem à União e proibida a exploração para fins comerciais desses bens por 
empresas e terceiros interessados. 

Além disso, após essa lei foi publicada a Portaria Interministerial n. 69 entre o 
Ministério da Marinha e o Ministério da Cultura, no qual este último passou a inte-
grar as discussões referentes ao patrimônio submerso (CEASN, 2004).  

Entretanto, em 27 de dezembro de 2000, foi aprovada a Lei 10.166/2000 que al-
terou alguns dispositivos da lei acima (art.16, §5º; art.20 caput e §1º ao §4; art.21 
e art.32§1º e §2º) e reestabeleceu a possibilidade de exploração comercial dos 
bens submersos. Desde então, se discute a sua (in)constitucionalidade, vejamos 
as alterações no Art.20:

QUADRO 2 - COMPARAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART.20 DA LEI N. 7.542/86

REDAÇÃO ORIGINAL DO ART.20 em 1986 REDAÇÃO DO ART.20 DADA PELA LEI Nº 10.166, 
DE 2000

Art. 20. As coisas e os bens resgatados, de valor 
artístico, de interesse histórico ou arqueológico, per-
manecerão no domínio da União, não sendo passí-
veis de apropriação, adjudicação, doação, alienação 
direta ou através de licitação pública, e a eles não 
serão atribuídos valores para fins de fixação de pa-
gamento a concessionário. 

Art. 20. As coisas e os bens resgatados de valor 
artístico, de interesse histórico ou arqueológico per-
manecerão no domínio da União, não sendo pas-
síveis de apropriação, doação, alienação direta ou 
por meio de licitação pública, o que deverá constar 
do contrato ou do ato de autorização elaborado pre-
viamente à remoção. (Redação dada pela Lei nº 
10.166, de 2000)

§ 1o O contrato ou o ato de autorização previsto 
no caput deste artigo deverá ser assinado pela 
Autoridade Naval, pelo concessionário e por um re-
presentante do Ministério da Cultura. (Incluído pela 
Lei nº 10.166, de 2000)

§ 2o O contrato ou o ato de autorização poderá 
estipular o pagamento de recompensa ao 
concessionário pela remoção dos bens de valor 
artístico, de interesse histórico ou arqueológico, 
a qual poderá se constituir na adjudicação de até 
quarenta por cento do valor total atribuído às coisas 
e bens como tais classificados. (Incluído pela Lei nº 
10.166, de 2000)

§ 3o As coisas e bens resgatados serão avaliados 
por uma comissão de peritos, convocada pela 
Autoridade Naval e ouvido o Ministério da Cultura, 
que decidirá se eles são de valor artístico, de 
interesse cultural ou arqueológico e atribuirá os seus 
valores, devendo levar em consideração os preços 
praticados no mercado internacional. (Incluído pela 
Lei nº 10.166, de 2000)

§ 4o Em qualquer hipótese, é assegurada à União 
a escolha das coisas e bens resgatados de valor 
artístico, de interesse histórico ou arqueológico, que 
serão adjudicados. (Incluído pela Lei nº 10.166, de 
2000)

Fonte: Elaborado pela autora.
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Ademais, no art.21 consta que o contrato ou ato de autorização de remoção ou 
exploração poderá prever como pagamento ao concessionário, ressalvado o dis-
posto no art. 20 desta lei, o percentual de 60% (sessenta por cento).

Rambelli (2009, p.55) explica que após essa alteração permitiu-se o “estabeleci-
mento de valor de mercado aos bens arqueológicos subaquáticos resgatados de 
embarcações naufragadas” e legitimou a sua comercialização, por empresas na-
cionais e internacionais de caça ao tesouro. 

Igualmente, Soares (2009, 443) afirma que: “a lei em comento não guarda qualquer 
compasso com as normas protetivas dos bens culturais” e a considera inconsti-
tucional. Ademais, esclarece que pelo fato do bem arqueológico ser um bem pú-
blico é necessária a sua desafetação por lei e que inexiste o direito adquirido à 
assinatura do contrato por parte do concessionário. De acordo com ela:

Como o bem arqueológico é um bem público afetado por determinação 
constitucional, a desafetação deve se dar por lei. Porém, o artigo 
analisado não versa sobre a desafetação de bens arqueológicos e 
sim acerca de resgate de coisas ou bens submersos. Por isso, sem a 
desafetação, a União (seja pela Marinha ou pelo IPHAN) não pode tratar 
o bem resgatado como bem dominial. Ou seja: os bens arqueológicos 
submersos não são passíveis de negociação enquanto não forem 
desafetados. E só podem ser desafetados por lei. Assim, não existe um 
direito adquirido do concessionário de ter o contrato assinado, já que 
tal contrato possibilita a previsão de mensurar financeiramente os bens 
resgatados, com a previsão de possibilidade de adjudicação de 40% do 
valor da coisa. Como transferência de recursos financeiros públicos para 
particulares deve estar autorizada em lei, a adjudicação teria que estar 
interna prevista em dispositivo legal (como realmente está!). Porém, 
como do concessionário em explorar recursos culturais submersos 
sem um impacto negativo aos bens culturais, a hipótese legal cabível 
seria a que obrigasse que o concessionário compensasse o dano (e não 
a atualmente vigente que permite que o concessionário receba pelo 

resgate dos bens públicos). A perspectiva deve ser de preservação e de 
tutela, e não de exploração econômica dos bens arqueológicos (SOARES, 
2009, p.443/444).  

A Portaria do IPHAN n. 007/88 estabelece os procedimentos para as permissões 
e autorizações nos sítios arqueológicos. Assim, o IPHAN é competente para a as-
sinatura do contrato e da autorização dos bens culturais, bem como do controle 
por meio de um processo administrativo, no qual será analisada a oportunidade e 
conveniência, com a possibilidade da não assinatura diante da preservação in situ, 
exigência de apresentação de um Projeto e possibilidade de aplicação de condicio-
nantes. (SOARES, 2009). 

Apesar da existência do procedimento e da necessidade da autorização, o conteú-
do da legislação apresentada considera os interesses da exploração comercial dos 
bens em detrimento da sua proteção e do valor e significado que são atribuídos a 
esses bens. Assim, a Lei contradiz o exposto na CR/88 e na Lei 3.924/1961 quanto 
à proteção desses bens. 

Desse modo, compartilhamos do entendimento da lei ser considerada - em par-
te - inconstitucional. Contudo, quanto à inconstitucionalidade da legislação infra-
constitucional em comento, deve-se atentar para três aspectos importantes. Pri-
meiro, pode ser declarada/considerada a inconstitucionalidade de toda a lei ou 
de apenas alguns artigos. Assim a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
corresponde a: 

A relação de constitucionalidade e inconstitucionalidade ‘se estabelece 
entre uma coisa – a Constituição – e outra coisa – um comportamento 
– que lhe está ou não conforme, que com ela é ou não compatível, 
que cabe ou não no seu sentido, que tem nela ou não a sua base’. São 
conceitos que resultam do confronto de um comportamento, de uma 
norma ou de um ato com a Constituição e correspondem atributos que 
tal comportamento se arroga em face de cada norma constitucional. 
[...] A inconstitucionalidade reside no antagonismo e contrariedade do 
ato normativo inferior (legislativo ou administrativo) com os vetores da 
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Constituição, estabelecidos em suas regras e princípios... (CARVALHO, 
2009, p.367/368).  

Segundo, importante lembrar que existem duas formas de controle de constitucio-
nalidade: i) Controle Difuso-Incidental, no qual se reconhece a inconstitucionalidade 
de lei (ou ato normativo) em face de um caso concreto e se afasta a aplicabilidade 
da lei apenas naquele caso. O objeto principal da ação não é a análise da consti-
tucionalidade da lei e pode ser feito por Juiz ou Tribunal; ii) Controle Concentra-
do-Principal, no qual o controle é instaurado em tese em defesa do ordenamento 
jurídico e o objeto da ação é a constitucionalidade da lei, somente o Tribunal Su-
perior realiza o controle, e os legitimados para a propositura são especificados no 
art.103 da CR/88[4]

Terceiro, quanto ao Controle Concentrado-Principal, importante destacar que a 
lei analisada foi publicada em 1986, ou seja, anterior à CR/88, e as suas alterações 
foram feitas em 2000, posterior à CR/88. Logo, para se declarar a inconstituciona-
lidade da lei - de todos ou alguns dos seus artigos -, seria adequada a propositu-
ra de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)[5], para 
analisar  a recepção ou não recepção dos artigos que contém a redação original 
da lei (1986), com relação à Constituição de 1988. Além disso, seria necessária a 
propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para analisar a consti-
tucionalidade dos artigos que foram alterados, ou seja, posteriores a 2000.

Esclarece que não foram propostas nenhuma das ações citadas com relação à lei 
analisada. Portanto, para se considerar a inconstitucionalidade de toda a lei ou de 
alguns dos seus artigos, há a necessidade de sua proposição e análise pelo Supe-
rior Tribunal Federal.

[4]  Ver os legitimados no Art. 103 da CR/88. 
[5]  Ver Lei n.9882/1999. 

3 A DANOSIDADE DA CAÇA AO TESOURO
Amarante e Bava-de-Camargo (2017) destacam que os naufrágios do Brasil nas 
décadas de 1960, 70 e 80 sofreram com intensas pilhagens. Desse modo, a legis-
lação atual reforça essa pratica que é tão danosa ao patrimônio cultural:

Assim, os conceitos recentes de ciência arqueológica subaquática e 
de patrimônio cultural subaquático se perdem diante dessa tradição 
milenar do resgate de objetos de navios naufragados, que despreza 
a preocupação com os procedimentos de intervenção, com o registro 
arqueológico dos sítios explorados, e arqueólogos de formação que 
aprenderam a mergulhar (RAMBELLI, 2009, p.55).

Destaca-se, também, que a aceitação dessa legislação “[...] não corresponde à 
opinião da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), podemos afirmar que ela é 
voltada, única e exclusivamente, para satisfazer às pressões das empresas de caça 
ao tesouro envolvidas com a comercialização do patrimônio cultural subaquático” 
(LIVRO AMARELO - CEANS, 2004, p.10). 

A notícia abaixo[6], cujo título é O Caçador de Tesouros, reflete a perversidade da 
legislação como explica Rambelli (2009, p.55) “[...] a ‘caça ao tesouro’ vincula o 
imaginário de aventuras e possibilita a ‘visão romântica’ da arqueologia subaquáti-
ca, que persiste e insiste ate nossos dias, nas mentalidades criadas sobre esse 
universo, interferindo nas atitudes de alguns mergulhadores e na compreensão 
do público comum ante os artefatos submersos”:

[6]  Notícia completa disponível em< https://super.abril.com.br/historia/o-cacador-de-
tesouros/>. Acesso em: 02 de fev. 2018.
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NOTÍCIA 1 – O CAÇADOR DE TESOUROS

Fonte: Historias Superinteressantes

Assim, ocorreram diversas reações que merecem destaque, por exemplo, em 
1996 o Comitê Temático Do Patrimônio Cultural Subaquático do ICOMOS elaborou 
uma Carta Internacional que tratava da proteção e gestão do patrimônio cultural 
subaquático. A carta teve como objetivo estimular a proteção e a gestão do pat-
rimônio cultural subaquático (ICOMOS, 1996). 

Posteriormente, em 2005 foi realizado o I Simpósio Internacional de Arqueolo-
gia Subaquática, no qual membros do ICUCH se reuniram no Brasil para elaborar 
o documento que ficou denominado como Carta de Itaparica. Nesse documento 
foram feitas diversas sugestões para possibilitar maior proteção ao patrimônio 
subaquático brasileiro diante da legislação nacional e recomendações para ratifi-
cação da Convenção da UNESCO de 2001 (AMARANTE; BAVA-de-CAMARGO, 2017). 

Em decorrência do evento foi elaborado o Projeto de Lei n. 45/2008 que dispõe 
sobre o patrimônio cultural subaquático brasileiro e revoga os artigos 20 e 21 da 

Lei n. 7542/1986 (com a redação dada pela Lei 10166/ 2000).  Apesar da movimen-
tação no Congresso Nacional e os debates que ocorreram para as sua a aprovação 
o PL está atualmente arquivado[7].

Ademais, com a legislação atual há uma inversão na lógica de proteção e finali-
dade do patrimônio cultural subaquático, uma vez que esse patrimônio poderá 
contribuir para “[...] formação da identidade cultural e pode ser vir para afirmar 
o sentido de referência dos membros de uma sociedade. Ao se administrar, com 
sensibilidade, o patrimônio cultural subaquático pode assumir um papel impor-
tante na promoção da recreação e do turismo” (ICOMOS, 1996, p.210). E, ainda, 
pode ser ferramenta de inclusão, solidariedade e alteridade social, como explica:

Todavia, acredita-se que o patrimônio cultural, desde que bem 
compreendido e trabalhado, pode sim contribuir e funcionar como 
expressiva ferramenta de inclusão, solidariedade e alteridade 
social – nesta ordem de desenvolvimento -, sendo tais demandas 
inquestionavelmente necessárias, nos dias atuais, para o 
estabelecimento de um ambiente mais harmônico entre os povos (PAIVA, 
2015, p.23).

Desse modo, necessário refletir sobre a atual situação do patrimônio cultural sub-
aquático.

4 ANÁLISE DO CASO CONCRETO: NAVIO SANTA ROSA
Trata-se da análise do acórdão Apelação Cível - AC305269/PE, Processo n. 
200183000003893[8], cujo Órgão Julgador foi a Terceira Turma do Tribunal Region-
al da 5ª Região.  As partes do processo eram Homero Moura Lacerda Melo (autor/

[7]  Acompanhamento do PL. Disponível em:< https://www25.senado.leg.br/web/atividade/
materias/-/materia/84559>. Acesso em: 15 de abr. 2018.
[8]  Julgamento em 26/06/2003, no qual por unanimidade, a Turma negou provimento 
a apelação. Integra do acórdão disponível em: <https://www4.trf5.jus.br/Jurisprudencia/
JurisServlet?op=exibir&tipo=1>. Acesso em: 10 de dez. 2017.
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apelante) a União (réu/apelado) e o Ministério Público, tendo em vista o interesse 
público. 

O autor ajuizou a ação para requerer a propriedade dos destroços do naufrágio de 
embarcação do século XVII ou XVIII, que supostamente seria o Navio Santa Rosa, 
de nacionalidade portuguesa, desaparecido em 1726 no nordeste brasileiro. Para 
fundamentar o seu pedido apresentou os seguintes argumentos: i) que os artigos 
28, 32 e caput do art.38 da Lei 7.542/86 eram inconstitucionais frente à Consti-
tuição de 1967 (Constituição que estava em vigor à época da publicação da lei), 
por entender que estes artigos ultrapassavam os limites expressamente definidos 
naquela constituição, no que se refere aos bens que integrariam os patrimônios 
da União; ii) alegou que os artigos eram contrários à constituição existente à época 
e não foram recepcionados pela CR/88, uma vez que inexistente no mundo jurídi-
co o legislador infraconstitucional não poderia autorizar “a criação do esdrúxulo 
instituto da incorporação automática de bens de domínio da união, nem, igual-
mente, permitiu fosse revogado o direito do particular de apropriação das fazen-
das naufragadas no mar, não estando presente o dono”; iii) requereu a aplicação 
dos artigos do Código Comercial e do CC/1916, legislações já revogadas (BRASIL, 
2003). 

A União alegou a constitucionalidade dos art. 28,32 e 38, caput, da Lei 7.542/86, 
pois considerou que a lei estava em vigor e com plena eficácia e que era a propri-
etária de nau encontrada e todo o seu conteúdo. O Ministério Público apresentou 
parecer opinando pela improcedência da ação, uma vez que considerou que a 
lei n.7.542/86 não afrontava a constituição anterior ou atual, sendo apenas, di-
ploma disciplinador de bens acessórios de propriedade da União vinculados aos 
bens principais, quais sejam: o mar territorial e a plataforma continental. Também 
destacou em seu parecer que “o texto legal ampliou a relação de bens da união, 
dado que, sendo os bens naufragados meros acessórios a outros de propriedade 
daquele ente federativo, já eram implicitamente pertencentes ao mesmo quais-
quer bens que venham a ser resgatados de naufrágios, sem prévia autorização da 
união, não podem ser apropriados individualmente e expostos à venda, porque, 

em se tratando de bens de valor artísticos, de interesse histórico ou arqueológico, 
pertence à União” (BRASIL, 2003).

Assim, a discussão e fundamentos da decisão podem ser divididos em três par-
tes: a primeira quanto à (in)compatibilidade da legislação infraconstitucional, a 
segunda quanto à propriedade da União e necessidade de prévia autorização e a 
terceira parte quanto à proteção ao patrimônio cultural.

Quanto à (in)compatibilidade da legislação infraconstitucional a decisão apresen-
tou fundamento no sentido de que o achado por ter ocorrido sob a vigência da 
legislação que atribui à União a propriedade de quaisquer bens encontrados em 
seu mar territorial e que, portanto, não haveria incompatibilidade entre os artigos 
da Lei 7.542/86. Assinala que se referem apenas a disciplinar os bens acessórios, 
já necessariamente vinculados aos bens principais, quais seja, o mar territorial e a 
plataforma continental, ambos de propriedade da União.

Com relação à propriedade da União e necessidade de prévia autorização foi ex-
posto que diante da localização de destroços em mar territorial, de propriedade 
da União, e descoberta realizada sem prévia autorização da mesma, não haveria a 
possibilidade de se invocar o Código Civil de 1916, art. 607 e 608, que corresponde 
aos artigos 1264 e 1265 do Código Civil atual. E, por último, quanto à proteção ao 
patrimônio cultural a decisão aponta que com o objetivo de proteger o patrimônio 
histórico nacional e conforme o disposto no art. 18, Lei n. 3.924, de 26 de julho 
de 1961- dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, se buscou 
incluir tais descobertas como propriedade da União.

Desse modo, o recurso de apelação foi improvido e a sentença mantida, deter-
minado ao autor que entregasse os bens ao IPHAN. O autor apresentou Recurso 
Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal[9]. Contudo o recurso foi negado por 
questões processuais. Portanto, manteve-se válida a decisão de retorno dos bens 
ao IPHAN. 

[9] Conforme consta na decisão: “Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a e c, 
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Diante da análise do acórdão percebe-se que não foi aprofundada a discussão 
quanto à constitucionalidade da lei ou considerada qualquer inconstitucionali-
dade quanto à caça ao tesouro, uma vez que o cerne da questão se restringiu ao 
fato do autor/recorrente não ter a prévia autorização da concedida pela Marinha 
para a exploração dos bens.

Contudo, diante de todo o exposto nesse trabalho a discussão jurídica apresenta-
da no acórdão é pertinente, pois demonstra que de posse de prévia autorização 
não haveria discussão quanto aos bens encontrados, bem como a ausência de 
efetiva proteção desse patrimônio. Além disso, há poucos julgados com relação a 
patrimônio cultural subaquático[10].

da Constituição) interposto de acórdão proferido por Tribunal Regional Federal, em que o 
recorrente pretende lhe seja atribuída a propriedade de destroços de navio do século XVII 
ou XVIII encontrados no mar territorial O recurso extraordinário, ao alegar que o acórdão 
recorrido ofende os preceitos dos arts. 4º, V; 153, § 22, da Constituição de 1967 e arts. 5º, 
XXII; 20, I; 43, VI; da atual Constituição, versa questões constitucionais não ventiladas na 
decisão recorrida e que não foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, pois, o 
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356). Ademais, em relação à interposição 
do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, observo que o acórdão recorrido em 
momento algum julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.  
Do exposto, nego seguimento ao recurso”. Integra da decisão disponível em<http://portal.stf.
jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2240523>. Acesso em: 10 de dez. 2017.
[10]  Ver julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sexta Câmara Cível, 
Processo n. 2000.002.17197, Apelação Cível n.17.197/00, apelante José Carlos Teixeira, 
apelado Município de Arraia do Cabo, no qual consta que: “em se tratando de material 
resgatado no fundo do mar, em decorrência de sinistro ocorrido com navios, dito material se 
incorpora ao domínio da União Federal, ficando fora do comércio, nos estritos termos da Lei 
n.7.542/86 (com alteração feita pela Lei n.10.166/00), artigos 20 e 32, bem como do Código 
Civil, segundo a disposição do seu artigo 69. A legitimidade de reclamar tais pertences se 
encontra na órbita de competência da União Federal, à luz da lei. Improvimento do recurso”. 
Esclarece que o julgado é de 2001, ou seja, a decisão foi anterior a Lei 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002 que instituiu o Novo Código Civil, que entrou em vigor 1(um)ano após a sua 
publicação. Acórdão disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas>. Acesso em:

CONCLUSÃO
Conforme exposto no presente artigo é importante considerar o Direito ao Pat-
rimônio Cultural subaquático, uma vez que: “[p]erceber a diferença que há entre o 
bem cultural e o seu significado e relevância social é o que poderá evitar a ‘coisifi-
cação’ do patrimônio, sobrepondo o suporte físico (que não tem valor em si mes-
mo) à relevância e significado sociocultural do qual é portador” (PAIVA, 2015, p.41). 

Assim, diante da análise da legislação brasileira quanto ao patrimônio cultural 
subaquático e dos danos decorrente da exploração comercial desse patrimônio 
entende-se que a Lei n. 7.542/86 é inconstitucional, uma vez que viola o conteúdo 
da CR/88 quanto a proteção e preservação da diversidade cultural e patrimônio 
arqueológico.

Ademais, para ser declarada a inconstitucionalidade da lei seria adequada a prop-
ositura de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)[11] 
para analisar  a recepção ou não recepção dos artigos que contém na redação 
original da Lei. E, a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), para 
analisar a constitucionalidade dos artigos que foram alterados, ou seja, posteri-
ores a 2000.

Aprofundar a discussão jurídica do tema é de suma importância e, o caso apre-
sentado no presente artigo, reafirma a constatação de que há uma legitimação da 
exploração em detrimento da preservação, descartada a importância desses bens 
para a sociedade. 

Por fim, acredita-se que deve haver uma maior reflexão quanto à proteção, incen-
tivos à pesquisa, discussões, divulgações e interações com a comunidade quanto 
a existência desse patrimônio cultural e sua importância, tendo em vista que o 
patrimônio cultural pode ser ferramenta de inclusão, solidariedade e alteridade 
social. 

[11]  Ver Lei n.9882/1999. 
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RESUMO
O Seridó Potiguar, região Nordeste do Brasil, é rico pelas tradições e Cultura 
Sertaneja desenvolvida ao longo do processo da criação de gado. É um modo 
de viver particular e que repercutiu especialmente nos hábitos de morar. Dentro 
dessa perspectiva, muitas Casas de Fazendas construídas tornaram-se uma sólida 
representação do poder social e econômico local. A proposta de estudo sobre essas 
edificações, em especial a Fazenda Santa Teresinha, pretende constatar através 
da análise da sua arquitetura vernacular, bem como da relação histórica existente 
entre a produção dessas edificações e a conformação das cidades ligadas ao ciclo do 
gado, sua importância como patrimônio a ser salvaguardado e assim justificar a sua 
inventariação como bem patrimonial.  

Palavras-chave: Patrimônio; Cultura Sertaneja; Casas de Fazenda; Arquitetura 
Vernacular.

ABSTRACT
Seridó Potiguar, Northeastern region of Brazil, is rich by the traditions and the 
Sertaneja Culture developed with the process of cattle cycle. It is a private way of 
life that has a special impact on living habits. Many built Farm Houses have become 
a solid representation of local social and economic power. The study proposal a 
especially analyze about Santa Teresinha Farm, about its vernacular architecture, 
as well the historical relationship between the production of these buildings and 
the conformation of the cities linked to the cattle cycle, their importance to be 
safeguarded and justify its inventory as an asset.

Keywords: Heritage; Sertaneja Culture; Farm House; Vernacular Architecture.
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Introdução
O presente artigo tem como foco destacar a relevância patrimonial das edificações 
rurais que foram construídas na época do ciclo do gado e que ainda encontram-se 
preservados os valores de autenticidade, memória, estética e prospectivo desses 
bens. O estudo se detém na análise de uma edificação, ainda não classificada, 
porém inventariada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Su-
perintendência IPHAN - NATAL/RN, através da terceira etapa do projeto Inventário 
de conhecimento do Patrimônio Rural da Região do Seridó Potiguar (ASSUNÇÃO et 
al., 2010a.) do qual participei como Arquiteta Coordenadora. Trata-se de uma ar-
quitetura vernacular que simboliza as particularidades de determinado lugar, um 
espelho da diversidade sociocultural e construtiva, posto que, sua significativa 
relação com a área a qual se insere faz com que essas edificações inevitavelmente 
se adaptem ao ambiente e aos recursos disponíveis, compondo uma arquitetura 
local com marcas próprias.

Tendo a Carta del Património Vernáculo Construído (ICOMOS, 1999)  como uma 
das normativas referenciais, que retrata o património vernacular como expressão 
fundamental da identidade de um grupo social, dos seus vínculos com o território 
e, em simultâneo, a expressão da diversidade cultural do mundo, que justifica-se 
o enquadramento dessas edificações como objeto de estudo e proteção. 

El patrimônio vernáculo construído constituye el modo natural y tradicional em 
que lãs comunidades han producido su próprio hábitat. Forma parte de um proce-
so continuo, que incluye câmbios necesarios y una continua adaptación como re-
spuesta a lós requerimientos sociales y ambientales. La continuidad de esa tradición 
se vê amenazada em todo el mundo por lãs fuerzas de La homogeneización cul-
tural y arquitectónica. Como esas fuerzas pueden ser controladas es el problema 
fundamental que debe ser resuelto por lãs distintas comunidades, así como por 
lós gobiernos, planificadores y por grupos multidisciplinares de especialistas.[2] 

[2] CARTA DO PATRIMÔNIO VERNÁCULO CONSTRUÍDO (ICOMOS, 1999).

De forma claramente retratada nesse documento, os exemplares são um modo 
de construir emanado da própria comunidade, possuidor de um caráter local e 
regional, com coerência de estilo e forma. Um caminho de investigação e docu-
mentação plausível é o inventário. Ele condiz com uma das linhas de ação estabe-
lecidas na Carta:

Cualquier intervencion material em uma estructura vernácula debe ser precedida de 
um completo análisis de su forma y organización, antes de comenzar los trabajos. Esta 
documentación debe localizaese em um archivo de acceso público.[3]

Os conceitos tratados a seguir irão se pronunciar acerca do valor patrimonial das 
Casas de Fazenda da Região do Seridó, mediante análise específica da Fazenda 
Santa Teresinha, para justificar a ação de sua inventariação como bem patrimonial 
e assim gerar um sólido embasamento para uma futura possível classificação. 

Contexto histórico da área de estudo
No início do século XVII, deu-se o povoamento do estado do Rio Grande do Norte 
(RN), tendo como consequência a multiplicação de currais de gado e a desaparição 
dos indígenas. Desta forma, na década de 1680, o sertão do RN estava pontilha-
do de currais que ocupavam cada vez mais o espaço tradicional dos indígenas 
(LOPES, 1999, p.210). O Estado permaneceu, nos séculos XVI e XVII, com apenas 
um município, Natal, que também era sede da única freguesia local (DINIZ, 2008, 
p.43). Segundo Cascudo (CASCUDO, 1984), o retardamento na vida municipalista 
dessa capitania, nos dois primeiros séculos, deveu-se à dispersão das atividades 
pastoris. No alvorecer do século XVIII, o Rio Grande era capitania subalterna que, 
pela Carta Régia de 11 de janeiro de 1701, deixou de estar subordinada ao gover-
no geral da Bahia, tornando-se dependente da Capitania de Pernambuco (DINIZ, 
2008, p.43). Até meados do século XIX, o Rio Grande era o principal fornecedor de 
gado de tração e corte para a Paraíba e Pernambuco (DINIZ, 2008, p.8). A criação 
como atividade econômica básica do sertão, destinada ao abastecimento da zona 

[3] ICOMOS, 1999.
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açucareira litorânea nordestina, deu origem aos chamados caminhos de gado 
que ligavam as zonas criadoras aos distantes mercados de Pernambuco e Bahia, 
para onde manadas eram conduzidas em longas viagens pelo sertão (DINIZ, 2008, 
p.41). Ao se aproximar o final do século XVIII, as ribeiras dos rios Assu, Apodi e 
Seridó possuíam juntas 220 fazendas. Em muitos dos seus pátios onde o vaqueiro 
aboiava, formaram-se as praças centrais de cidades sertanejas. Quase todas as 
sedes municipais, no interior do território potiguar, foram antigas fazendas de 
gado (CASCUDO, 1984, p.52-53). À medida que essas fazendas criatórias foram se 
instalando e o comércio se desenvolvendo, diferentes caminhos surgiram ou se 
consolidaram, fazendo a ligação entre o interior do Rio Grande do Norte e as capi-
tanias vizinhas. As margens dos caminhos de gado, principalmente naqueles pon-
tos em que diferentes estradas se cruzavam, foram se estabelecendo moradores 
que acolhiam os condutores de boiadas, depois de suas longas viagens, fornecen-
do-lhes pousada e produtos de suas lavouras. Esses núcleos deram origem, em 
muitos casos, a feiras e povoados, que se tornariam vilas. Esta foi, provavelmente, 
a origem de algumas cidades do Estado, como Caicó, Mossoró e Currais Novos. 
Como resultado da expansão do povoamento e do aumento populacional ocorri-
do, o século XVIII foi aquele da criação das dez primeiras freguesias e, somente a 
partir de 1760, é que os aldeamentos norte-rio-grandenses passaram a ser eleva-
dos à condição de vila, originado assim os primeiros povoados de importância no 
Sertão (CASCUDO, 1984, p.325).

Foi dentro desse processo de formação que muitos municípios se constituíram. 
Ipueira, onde está localizado o objeto de estudo, inclui-se nesse processo de con-
formação ditado pelo ciclo do gado. Com área territorial de 127 km², limita-se ao 
Norte com o Município de São João do Sabugi/RN, à Leste com Várzea/PB, ao Sul 
com São Mamede/PB e à Oeste com São José de Espinharas/PB. Sua localização 
é muito privilegiada, pois se situa no ponto médio entre os municípios polos da 
região: Patos, na Paraíba e Caicó, no Rio Grande do Norte. Anteriormente habitada 
pelos pegas, nação indígena da grande família dos cariris, segundo a tradição, seu 
nome originou-se do hibridismo de “iapo – igapó” e do sufixo português “eira”. O 

nome Ipueira tem a significação de lagoeiro, terreno alagado ou represa natural 
(ASSUNÇÃO et al., 2010b, p.7-8). 

Em 1925, Nestor Lima relatava que a Fazenda Riacho Fundo, onde hoje se localiza 
a atual cidade Ipueira, pertencente a João Manoel de Medeiros, situada no Ria-
cho dos Bois, afluente do Rio Sabugi e este do Seridó, pertencente ao município 
de Serra Negra do Norte e possuía engenho de rapadura, um pequeno açude e 
lavouras de cereais. Após a morte de seu proprietário, João Manoel de Medeiros, 
foram seus bens repartidos entre os filhos, dos quais Francisco Alencar de Me-
deiros e João Alencar de Medeiros se prontificaram a doar o terreno destinado à 
construção de um pequeno povoado e de uma capela em honra de Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, em cumprimento a uma promessa feita por seu pai. Os 
doadores, não querendo encarregar-se dos trabalhos da fundação e da direção do 
povoado, fizeram um convite ao Sr. Francisco Quinino de Medeiros, para que ele 
enfrentasse a luta de tão grande glória e honra para a família, o qual aceitou, sem 
vacilar, pois, há muito tempo, tinha esse desejo de trabalhar pelo engrandecimen-
to de sua terra. Os trabalhos de desbravamento do campo para localização do 
povoado foram iniciados no dia 3 de março de 1939, tendo-se prolongado até jun-
ho do mesmo ano. A escritura do terreno doado, medindo 100 braças de frente e 
150 de fundos, foi lavrada pelo Sr. José Carlos de Medeiros, tabelião do 1º cartório 
de São João do Sabugi, aos 27 de abril de 1939 (ASSUNÇÃO et al., 2010b, p.7-8). 
Em 5 de agosto de 1939, foi inaugurado o povoado, assistido pelo  Sr. Descartes 
Mariz de Medeiros, prefeito municipal de Serra Negra do Norte e o padre Walfredo 
Dantas Gurgel, de Caicó, celebrante da 1ª missa rezada no povoado, no local onde 
se erguia uma latada para a antiga feira, em presença de numeroso público que 
afluía das localidades vizinhas. Em 31 de dezembro de 1963, Ipueira passou a ser 
reconhecida como município, através da Lei Estadual Nº. 3.016/1963 (ASSUNÇÃO 
et al., 2010b, p.7-8).
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A sociedade Sertaneja
A fazenda de criar constituía-se basicamente do proprietário das terras e de suas 
benfeitorias, família, moradores, escravos e vaqueiros (DINIZ, 2008, p.77). Esse úl-
timo era o de maior importância, pois a ele pertenciam as obrigações essenciais. 
Segundo Cascudo:

A fazenda de gado fixou a população no interior de todo o Nordeste brasileiro. A criação 
nos campos indivisos sôlta a gadaria nos plainos e tabuleiros sem fim deu ao homem 
um sentimento de liberdade de ação, e ausência de um sistema fiscalizador diretivo: 
feitores, mestres, apontadores do ciclo da cana-de-açúcar, o que era para o vaqueiro 
um convite à iniciativa e às forças vivas da imaginação e da inventiva pessoal.[4]

Seu pagamento era feito em crias por isso a mobilidade social era acessível. Essa 
vantagem proporcionou a muitos que formassem seu próprio rebanho, permitin-
do assim tornar-se Senhor. 

As pessoas que tomam conta do gado e vivem nesses domínios são chamadas de va-
queiros. Tem uma parte de bezerros e galinhas que criam no campo, e quanto aos 
carneiros, porcos, cabras, etc., não prestam contas ao proprietário. O grosso da ma-
nada de gado é contada descuidadamente, sendo evidentemente, lugares aceitáveis e 
lucrativos, mas os deveres são pesados, exigindo coragem considerável, grande força 
física e atividade.[5]

Era um mundo patriarcal em que ao senhor da família cabia às decisões econômi-
cas e sociais da fazenda. O prestígio do fazendeiro era calculado pelo número 
de propriedades e de animais que ele possuía, isso o aristocratizava, tornando-o 
coronel (DINIZ, 2008, p.78). Para Cascudo, o ciclo do gado é marcado pelo indi-
vidualismo, dando noção imediata de independência, improvisação e autonomia, 

[4] CASCUDO, 1956, p.XI.

[5] OSTER, 1942, p.208

conformação nitidamente diferente da sociedade criada pela economia açucarei-
ra marcada pela enorme dependência escrava até o fim do século XIX (CASCU-
DO, 1956, p.9). Era atribuído ao vaqueiro tudo o que se referia à rotina e ao trato 
com o gado na propriedade e foi por seu trabalho e esforço que se desenvolveu 
a Cultura Sertaneja do Nordeste. Um modo de viver particular e extremamente 
rico que envolve vocabulário, indumentária, alimentação, costumes e hábitos de 
morar (DINIZ, 2008, p.84). Esses elementos são característicos do espírito do lugar, 
nomenclatura tratada na Declaração de Quebec sobre a preservação do Spiritu 
loci (ICOMOS, 2008) que recomenda a proteção dos componentes tangíveis e in-
tangíveis da cultura local:

O Espírito do lugar é definido como elementos tangíveis (edifícios, sítios, paisagens, 
rotas, objetos) e intangíveis (memórias, narrativas, documentos escritos, rituais, festi-
vais, conhecimento tradicional, valores, texturas, cores, odores, etc) isto é, os elementos 
físicos e espirituais que dão sentido, emoção e mistério ao lugar[6].

A tradição da criação do gado não foi somente importante pela formação dos prin-
cipais centros comerciais do interior da região, mas também por trazer arraigada 
consigo traços extremamente fortes e responsáveis por originar uma sociedade 
marcada por laços consanguíneos, de apadrinhamento e solidária; por uma so-
ciedade que se expressa em uma religiosidade concebida e vivenciada por seus 
próprios agentes; que ao longo dos tempos aprendeu a trabalhar e a conviver 
com a escassez dos recursos disponíveis na natureza, mas que não se esquece de 
festejar e celebrar as dádivas conquistadas, os santos das crenças religiosas e os 
sons e ritmos que a tradição mantém na existência do grupo social.         

Arquitetura Vernacular: A Fazenda Santa Teresinha 
bem patrimonial e objeto de estudo 

[6] COMOS, 2008, p.3.
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Foi a partir desse cenário social que as casas-grandes das fazendas de gado foram 
concebidas. Estavam, geralmente, orientadas para o nascente, sendo construídas 
sobre plataformas, nos terrenos mais altos da propriedade, nas proximidades das 
fontes de água. Apresentam uma arquitetura simples, desprovida dos ornamentos 
encontrados em palacetes senhoriais dos antigos barões do açúcar. O pé direito 
sempre alto, fato esse que permitia, quando necessário, a existência de cômodos 
nas partes mais elevadas da cumeeira, os quais eram usados como quartos de 
dormir ou simples local de depósito, para a guarda de utensílios e mantimentos 
(LIMA, 2002, p.53) Os telhados tinham cobertura em duas águas, empenas nas 
fachadas laterais e beirais voltados para frente e fundos do terreno. O resultado 
é uma arquitetura rural popular, de formas mais despojadas, características da 
arquitetura vernácula. 

El patrimônio tradicional o vernáculo construído es la expresíon fundamental de la 
identidad de uma comunidad, de sus relaciones com el território y al mismo tiempo, la 
expresión de la diversidad cultural del mundo[7].

O Apelo de Granada sobre a arquitetura rural e o ordenamento do território (CON-
SELHO DA EUROPA, 1976) ressalta a importância de reconhecer no patrimônio 
arquitetônico rural não só os valores estéticos, mas também o testemunho de 
uma sabedoria secular e que inclui «todas as construções isoladas ou agrupadas, 
que estejam ligadas as atividades agrícolas, pastoris, florestais e pesqueiras que 
apresentam algum interesse histórico, arqueológico, artístico, lendário, científico, 
social ou de caráter típico e pitoresco» (CONSELHO DA EUROPA, 1976, p.2-3).

A edificação inventariada, Fazenda Santa Teresinha, localizada no Município de Ip-
ueira/RN – Brasil (Imagem 1), construção datada de 1875 (ASSUNÇÃO et al., 2010b, 
p.3), é detentora dessa tradicional tipologia com reflexo do caráter local e regional. 
Trata-se aqui de uma arquitetura simples com repetição de modelos de estru-
turas construtivas criativas, sustentáveis e marcadas pela sabedoria passada de 
geração em geração estabelecendo à identificação da cultura local sertaneja. Ela 

[7] CARTA DO PATRIMÔNIO VERNÁCULO CONSTRUÍDO (ICOMOS, 1999).

conserva traços relevantes e que se enquadram na descrição acima estabelecida. 
Com aparência rústica e visivelmente despojada de elementos decorativos, é um 
exemplar térreo marcado por um importante elemento de composição, o alpen-
dre (Imagem 2), acesso principal da casa, cômodo de estar e marca significativa do 
meio rural. O programa funcional possui planta longitudinal (Imagem 3) definido 
segundo o molde colonial (ASSUNÇÃO et al., 2010b, p.3). A relação com o território 
estabelecida na Carta del Património Vernáculo Construído (ICOMOS, 1999) tam-
bém se faz sentir pelos arranjos estruturais, brabo (Imagem 4), criados como for-
ma de utilizar o ambiente tradicional e natural e assim produzir seu habitar. Dessa 
forma, o patrimônio construído passa a ser expressão fundamental da identidade 
da comunidade, das suas relações com o território e, ao mesmo tempo, da ex-
pressão de sua diversidade. 

Imagem 1 - Fazenda Santa Teresinha, Ipueira/RN – Brasil.

Fonte: Maria Rita Assunção (2010).
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Imagem 2 -  Fazenda Santa Teresinha, Ipueira/RN - Brasil.

Fonte: Maria Rita Assunção (2010).

 

Imagem 3 – Planta baixa Fazenda Santa Teresinha.

Fonte: Maria Rita Assunção (2010).
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Imagem 4 - Brabo, elemento estrutural.

Fonte: Maria Rita Assunção (2010).

Diante da análise acima descrita, percebe-se que os elementos de constituição da 
Fazenda são típicos de uma arquitetura que demonstra traços próprios da região 
do Seridó e dessa forma reflete como testemunho histórico do passado, memória 
viva da cultura e do modo de morar do sertão. Reafirma-se com isso, seu valor 
como patrimônio edificado e assim a necessária salvaguarda do bem, pois ao se 
preservar a encarnação do passado no patrimônio arquitetônico, faz-se constituir 
uma forma de manter o equilíbrio e o desenvolvimento do próprio homem e do 
seu entorno. A falta de conhecimento e valorização da própria cultura faz com que 
muitos dos imóveis com potencial classificação estejam a perder-se no tempo. 
Durante a fase de levantamento, constatou-se que alguns imóveis significativos 
dessa arquitetura já não existem mais ou simplesmente encontram-se em pre-
cário estado de conservação (ASSUNÇÃO et al., 2010a, p.42). A fim de evitar perda 
maior, destaca-se a importância da inventariação desse bem. Embasado pela Con-

stituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, que para além de ampliar a 
noção de patrimônio cultural brasileiro ao reconhecer a existência de bens de na-
tureza material e imaterial, estabelece o Inventário como forma de preservação, 
além do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25 de 30 de novembreo de 
1937. A escolha desse instrumento, apoiado pela normativa federal, prima pela 
manutenção dos valores históricos, estéticos, arqueológicos, de memória, teste-
munho e de autenticidade identificados que são de essencial importância para a 
manutenção e valorização do sentimento de pertença. 

A possibilidade de classificação da edificação em análise é algo real e sólida, não 
somente por todos os argumentos e discursos normativos retratados, mas pela 
existência de outro exemplar levantado no Inventário de conhecimento do Pat-
rimônio Rural da Região do Seridó Potiguar através do Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e tombado a nível Estadual pela Fundação José Au-
gusto, mediante Decreto-Lei nº. 8111 de 12 de março de 1981. Trata-se da Casa 
Grande da Fazenda Timbaúba, localizada no Municipio de Ouro Branco e perten-
cente ao mesmo sitio de estudo. Seguindo os moldes da arquitetura vernacular 
retratada através da Fazenda Santa Teresinha, Timbaúba é mais um exemplo sig-
nificativo de que há na região do Seridó além de um singular patrimônio material, 
o Spiritu loci (ICOMOS, 2008) que efetivamente deve ser preservado, seja pelas 
tradições peculiares emanadas das relações sociais estabelecidas ou através das 
singulares características arquitetônicas promovidas pelo meio que as insere. Di-
ante dessa perspectiva, conclui-se, portanto, que, o interesse por salvaguardar 
e fazer respeitar o edificado analisado, conjunção entre o passado e o presente 
construído através da história do ciclo do gado, é primordial para manter a cultura 
do povo sertanejo que nos dias de hoje permanece latente e viva.

Considerações Finais
A formação das cidades representativas do chamado ciclo do gado trouxe consigo 
a criação de um vasto acervo arquitetônico e fez desenvolver uma cultura específi-
ca com elementos sociais intrinsecamente vinculados ao meio. Desenvolveu-se no 
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Seridó do século XIX um patrimônio com elevada simbologia e que traduz os pro-
cessos socioculturais ali vividos. Não é possível abordar essa arquitetura de forma 
isolada, pois ela só se mostra íntegra quando relacionada com os aspectos sociais 
e ambientais que a circunda. Passa ser mediante a análise dos elementos tangíveis 
e intangíveis que podemos determinar fielmente o seu valor como bem patrimo-
nial. A importância de resguardar a memória coletiva rural dessa região através do 
desenvolvimento de instrumentos de pesquisa e de identificação do patrimônio 
arquitetônico é relevante para integrar a herança construída no processo de orde-
namento do território e assim torná-lo um fator de desenvolvimento local e conse-
quentemente promover o respeito e o conhecimento dos bens existentes. Desta-
ca-se também que esse patrimônio é parte essencial da memória dos homens de 
hoje e se não for possível transmiti-la às gerações futuras na sua riqueza autêntica 
e em sua diversidade, a Humanidade seria amputada de uma parte da consciência 
de sua própria continuidade (FIGUEIREDO, 2013, p.62). A salvaguarda iniciada com 
a inventariação da Fazenda Santa Teresinha vem confirmar seu valor como bem 
que reporta à riqueza de um período que foi determinante para o desenvolvimen-
to de uma região, de um país e principalmente de uma sociedade autêntica como 
bem descreve Lúcio Costa ao fazer referência à arquitetura primitiva desenvolvida 
no Brasil e sua relação com o território, «é arquitetura regional autêntica com 
suas raízes na terra; é produto espontâneo das necessidades e conveniências da 
economia e do meio físico e social e se desenvolve, com tecnologia há um tempo 
incipiente e apurada, à feição da índole e do engenho de cada povo; (...), teve de 
ser adaptada como roupa feita, ou de meia-confecção, ao corpo da nova terra»[8]. 
Olhando para o passado é que vamos construir um presente e um futuro de qual-
idade e é partindo desse pressuposto que a pesquisa realizada tentou identificar 
a importância, a história e as relações sociais existentes para entender a conexão 
dessas edificações dentro do processo de formação cultural que se reflete nos 
dias atuais.

[8]  COSTA, 2006, p.33.

Referências Bibliográficas
ASSUNÇÃO, Maria Rita (coord.); OLIVEIRA, M. M. de; SILVA, N. P. da. Inventário do 
Patrimônio Rural do Seridó: Caminhos do Seridó. Natal: IPHAN, 2010a.

ASSUNÇÃO, Maria Rita (coord.); OLIVEIRA, M. M. de; SILVA, N. P. da. Inventário do 
Patrimônio Rural do Seridó- 3º etapa: Relatório de campo, Ipueira e São João do 
Sabugi. Natal: IPHAN, 2010b.

CARVALHO, Heliana Lima de. Inventário do Patrimônio Rural do Seridó. Natal: IP-
HAN, 2008.

CARVALHO, Luiz Flavio de; TOGNON, Marco; SCARPELINE, Rosaelena. O Patrimô-
nio arquivístico de antigas fazendas paulistas. São Paulo: UNESP, 2009.

CONSELHO DA EUROPA (1976). O apelo de Granada a Arquitetura Rural no Orde-
namento do Território. Cadernos de Sociomuseologia, [S.l.], v. 15, n. 15, 2009. 
ISSN 1646-3714. Disponível  <http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernoso-
ciomuseologia/article/view/340> [Consultado a 12/12/2017].

CASCUDO, Luís da Câmara. Tradições populares da pecuária nordestina. Rio de 
Janeiro: Ministério da Agricultura, 1956.

CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 2º ed. Natal: Fundação 
José Augusto, 1984.

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> [Consultado a 
12/12/2017].

COSTA, Lúcio. Tradição Local. Arquitetura. Rio de Janeiro: José Olympo, 2006.



7558 7559

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018

DECRETO-LEI nº. 8111, de 12 de março de 1981. Regulamenta a lei nº 4.775, de 3 de 
outubro de 1978, que dispões sobre a proteção do patrimônio histórico e artísti-
co do Estado. Disponível em <http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraor-
dinaria_de_cultura/DOC/DOC000000000010573.PDF> [Consultado a 02/01/2018].

DECRETO-LEI nº. 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do pat-
rimônio histórico e artístico. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/Del0025.htm> [Consultado a 02/01/2018].

DINIZ, Nathália Maria Montenegro. Velhas Fazendas da Ribeira do Seridó. São Pau-
lo: FAU-USP, 2008.

FIGUEIREDO, Lauro César. Perspectivas de análise geográfica do patrimônio cul-
tural: algumas reflexões. Disponível em <https://periodicos.ufsm.br/geografia/ar-
ticle/download/8739/pdf> [Consultado a 02/01/2018], 2013.

FARIA, Oswaldo Lamartine de. Ferros das Ribeiras do Rio Grande do Norte. Mos-
soró: Gráfica do Senado, 1984.

FARIA, Oswaldo Lamartine de. Sertões do Seridó. Brasília: Centro Gráfico do Sena-
do Federal, 1980.

ICOMOS (2008). Declaração de Quebec sobre a preservação do Spiritu Loci  .
Canadá. Disponível em : <https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/
GA16_Quebec_Declaration_Final_PT.pdf. > [Consultado a 12/12/2017].  

ICOMOS (1999). Carta del Património Vernáculo Construído. Disponível em 
<https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/vernacular_sp.pdf>[-
Consultado a 14/11/2017].   

KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. Companhia Editora Nacional : São 
Paulo. Tradução : Luís da Câmara Cascudo. Série 5º Brasiliana. vol. 221, 1942.

LEMOS, Carlos. História da casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1996.

LIMA, Pedro de. Arquitetura no Rio Grande do Norte: uma introdução. Natal: Co-
operativa Cultural Universitária, 2002.

MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. Natal 
[RN]: Cooperativa Cultural Universitária, 2002.

LOPES, Fátima Martins. Missões religiosas. Índios, colonos e Missionários na col-
onização da capitania do Rio Grande do Norte. Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco. Dissertação de Mestrado, 1999.

SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC, 1988.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: USP, 2006.

NESI, Jeane. Arquitetura no Rio Grande do Norte. In: Caminhos da Arte no Rio 
Grande do Norte (vários autores). Barcelona: Bustamante Ed, 2001.

GOVERNO do Estado. Relação dos bens tombados no Estado do Rio Grande do 
Norte. Disponível em <http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_
de_cultura/DOC/DOC000000000010572.PDF > [Consultado a 02/01/2018].



7560 7561

SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO 

BELO HORIZONTE

/ 

BRASIL

27 — 28

ABR          /

2018


